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 - Treinamento e Mobilização - 

 
 PATOS  - PB  22/ 08/2018 

RESULTADOS DOS GRUPOS 

GRUPO 
MUNICÍPIOS 

QUAL A IMPORTANCIA DA REDE CRIANÇA PB 
PARA O AVANÇO DA GARANTIA DOS DIREITOS 
DE CRIANÇA E ADOLESCENTES NO SEU 
MUNICIPIO 

COMO REALIZAR A MOBILIZAÇÃO NO SEU 
MUNICÍÍO 

01 
Catingueira, Quixaba, 
Paulista, Teixeira, São 
José de Espinharas.  
 

Dar visibilidade as instituições que trabalham na 
proteção de crianças e adolescentes na Paraíba, 
fortalecendo a rede. 
Conhecer e reconhecer os órgão que visibilizam 
direitos.  
 

Reuniões periódicas com as redes locais, 
serviços de convivência, rádios comunitárias e 
redes sociais.  

02 
Cacimba de areia, Ibiara, 
Santana de Mangueira, 
Princesa Izabel 

Forma mais acessível, a população poderá ter 
acesso e conhecimento aos serviços ofertados 
para crianças e adolescentes no município. Assim 
fortalecendo o vinculo entre usuário e serviço de 
atendimento.  
 

Reuniões com os Conselhos Municipais,  
ação junto as redes de atendimento, entrevista 
em radio para falar sobre a rede criançapb, 
divulgar junto as redes de atendimento do 
município, nas redes sociais e  mobilização pelas 
ruas com panfletagem.  

03  
Desterro, Salgadinho , 
Teixeira 

Conhecimento da rede de cada município e suas 
instituições de atendimento as crianças e 
adolescentes, disponibilizando para a população os 
serviços sócioassistenciais e organizações não 
governamentais e sociedade civil  

 
Articular ações com as instituições que formam a 
rede e compõem o CMDCA, sensibilizando 
também a população sobre a rede criançapb, 
através das rádios comunitárias e redes sociais.  



 

04 
Santa Luzia, São José 
do Sabugi 

Fornecer o acesso à informação e interação entre 
as instituições e entidades ofertantes dos serviços 
e as que promovem a garantia de direitos de 
crianças e adolescentes nos municípios e no 
estado.    
 

Promover o chamamento das organizações da 
sociedade civil; reuniões intersetoriais , 
apresentando a finalidade da rede; promover a 
divulgação em meios de comunicação e redes 
sociais 

05 
São Mamede, Matureia, 
São José de Sabugi, 
Piancó, Emas 

Fortalecimento e articulação da rede para a 
garantia de direitos de crianças e adolescentes.  
 
 

Realizar mapeamento das instituições através 
dos representantes no CMDCA. Criar comissão 
específica no CMDCA; apresentar  as instituições 
a oficina rede criança PB para efetivação do 
cadastro junto a plataforma e também através da 
mídia e redes sociais.  

06 
Itaporanga, Curral Velho, 
Taperoá, Piancó, Igaracy 

Conhecer, sistematizar e organizar informações da 
rede da criança e adolescente, agrupando em um 
sistema, tornando visível aos órgãos 
governamentais e não governamentais  
 
Organizando esses dados em um sistema o 
município pode planejar de forma organizada e 
sistematizada, isso implicara no fortalecimento das 
politicas públicas e melhorando seus indicadores 
de criança e adolescente. 
 

 
 Através de mídias comunitárias, convites, 
divulgação no som da igreja, divulgação nas 
redes sociais.  

07 
Condado, Patos, Pedra 
Branca, Manaíra , São 
Bentinho, Boa Ventura, 
Livramento, Gurjão, 
Tavares  
 

É uma forma de organização da rede de direitos e 
promoção e proteção a criança e do adolescente.  

 Facilitar a articulação da rede;  

 Direcionar serviços; 

 Disponibilizar informações dos segmentos 
envolvidos, dando suporte as instituições 
cadastradas.  

 

Realizar reuniões com os conselhos, CMDCA, 
conselho de saúde e educação; usar meios de 
comunicação local. (radio, tv, carro de som)  

 


