PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Secretaria de Assistência Social e Empreendedorismo
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

CAMPANHA
DIA NACIONAL DA LUTA CONTRA O ABUSO E
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

A Prefeitura de Cruz - CE, através do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social - CREAS, lança a campanha alusiva ao dia 18 de maio, Dia Nacional
de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no ano de
2022.
A Programação referente à data tem como objetivo erradicar os casos de
violência sexual contra crianças e adolescentes, sensibilizando a população para que se
possa identificar os casos com mais rapidez possivel e denunciar os agressores.
Os evento contará com a participação dos representantes da rede
socioassistencail, com destaque: as das secretarias de Assistência Social, Educação,
Cultura e Saúde, Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA).
A programação será desenvolvida durante todo o mês de maio, tendo seu início
no dia nove de maio de 2022 (09/05/2022), com ações virtuais e atividades presenciais e
coletivas que acontecerão durante todo o mês de maio. Contudo iremos explorar como
via de divulgação os meios de comunicação da prefeitura municipal de Cruz como o
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(facebook e instagram) e o site oficial, bem como as redes sociais do CREAS. Nesse
período, as temáticas serão abordadas através de atividades como: VI Concurso de
Desenho entre os alunos do 9º ano do ensino fundamental e 1° ano do ensino médio das
escolas públicas e privadas da sede e na zona rural, divulgação de vídeos preventivos e
educativos sobre o tema, video com o tema impactos da pandemia no aumento do
número de casos de violência sexual contra as crianças e adoelscentes, participação em
programas de rádio e oficinas preventivas e educativas nas escolas da rede municipal e
estadual com alunos do 8° e 9° ano, e 1°, 2° e 3° anos do ensino médio e tendo a
culminância em alusão ao dia o show de talentos na Praça Nova do Preá dia 27/05/2022.
O foco da Campanha é sensibilizar a população, de modo a fazer com que a
informação chegue mais próximo do seu público alvo como as crianças, os
adolescentes, suas famílias e asociedade civil em geral, contribuindo para minimizar
e/ou extinguir tais violações de direitos em nosso município. Segue abaixo a
programação:

PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA
18 DE MAIO - 2022
DATA

LOCAL

ATIVIDADE

RESPONSÁVEIS

09/05/2022

Site Oficial da
Prefeitura e redes
sociais do CREAS e
da Gestão;

Lançamento da Campanha
18 de Maio no município de
Cruz – Dia Nacional de
Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes no município
de Cruz

CREAS e Secretaria de Assistência
Social e Empreendedorismo;

09/05/2022

Lançamento do
Concurso de
Desenho em alusão
a Campanha 18 de
Maio, tendo como
público alvo as
crianças e
adolescentes
estudantes da rede
municipal e
estadual,
matriculadas no 9°
ano do EF e 1° ano
do EM;

Divulgação do edital do
Concurso de Desenho para
escolha da logomarca da
Campanha 18 de maio do ano
de 2022;

CREAS/Secretaria de Assistência
Social
/Educação/Escolas/Diretores/Conse
lho Tutelar;
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Participaço da equipe do
CREAS e integrantes do
CREAS/Secretaria de Assistência
NUCA na Divulgação do edital
Social
do Concurso de Desenho para
/Educação/Escolas/Diretores
escolha da logomarca da
/Conselho Tutelar e NUCA;
Campanha 18 de maio do ano
de 2022 e compartilhamento da
Programação da Campanha;
09 a 31 de Compartilhamento dos Divulgação da Campanha na sala Equipe CREAS, CRAS, Equipe da
UBS, ACS’S, Secretaria de
Maio de 2022 materiais da campanha de espera dentro das unidades
18 de maio (cartazes,
básicas de Saúde – UBS e nas
Assistência Social e
folders e simbolo)nos visitas realizadas pelos ACS’s e
Empreendedorismo
orgãos como: Unidades
Distribuição de material da
Básicas de Saúde Sede e campanha nos equipamentos da
Zona Rural, CAPS,
da rede de garantia de direitos
CRAS, Equipe
(folderes e cartazes) para serem
Ampliada da Saúde,
trabalhados nos respectivos
CEO e Escolas;
orgaos pela sua equipe para seus
usuários;
12/05/2022

Rádio 6 de Abril,
redes sociais do
CREAS e da
Prefeitura Municipal e
grupos dewattsapp da
cidade e
emails das escolas;

Oficinas Preventivas e Divulgação da campanha contra
de Sensibilização em
o Abuso e Exploração de
Alusão ao Tema nas
crianças e adolescentes;
Escolas da rede
municipal com alunos
do 8° e 9° ano do ensino
fundamental;
12 a 18/05/22
Divulgação da
Fixar Faixas educativas e
campanha contra o
preventivas em alusão à
Abuso e Exploração de
campanha 18 de maio em
crianças e adolescentes pontos estratégicos da cidade
por meio de faixas em
de Cruz da campanha nas
locais estratégicos da
entradas da cidade (Trevo
cidade;
Tucuns, Trevo São
Francisco e Trevo Toca,
Trevo do Aeroporto,
Praças: Afonso Fontes,
Igreja, Prefeitura e Carlão
e Praça da Caiçara, Praça
de Preá;
09/05 a
31/05/2022

18/05/2022

Divulgação da
campanha contra o
Abuso e Exploração
de crianças e
adolescentes por meio
do video oficial da
Campanha;

Lançamento do Vídeo Oficial
da Campanha Municipal - 18
de Maio de 2022;

CREAS, CRAS, Conselho Tutelar,
CMDCA, Secretaria de Educação;

Secretaria de Assistência Social e
Empreendedorismo e CREAS;

Secretaria de Assistência Social e
Equipe CREAS
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20/05/2022

Divulgação da
campanha contra o
Abuso e Exploração
de crianças e
adolescentes

26/05/2022

Resultado do
Ganhador do
Concurso de Desenho

27/05/2022

Entrega do Prêmio ao
ganhador do Concurso
de Desenho

Equipe CREAS e SEECA
Video com o tema:
Impactos da pandemia no
aumento do número de
casos da violência sexual
acometidas as crianças e
adolescentes;
Divulgação da
Evento festivo na Praça Nova de Equipe do CREAS, CRAS, SEECA
27/05/2022
Campanha contra o Preá, para premiação do aluno do Secretaria de Assistência Social e
(18:30 horas)
Abuso e Exploração
desenho vencedor do VI
Empreendedorismo
Sexual de Crianças e
Concurso de Desenho no IV
Conselho Tutelar
Adolescentes;
CMDCA
Show de Talentos Sim a Vida,
não a violência, como mais
Secretarias Municipais
umas das ações da campanha 18
Ministério Público, Delegacias,
de Maio;
Crianças e adolescentes do SCFV;
Sociedade em Geral;
Compartilhamento de
Os Orientadores Sociais do
CREAS, CRAS, Orientadores
09 a 30 de
materiais recebidos
CRAS realizarão diálogo e
Sociais e Crianças e Adolescentes
Maio de
pelas Crianças e
uma conversa entre os
Participantes do SCFV de todas as
2022
Adolescentes
participantes do serviço de
localidades;
participantes do SCFV convivência sobre a campanha,
do CRAS sobre a
por meio de vídeos educativos
temática da campanha;
e materiais didáticos e os
mesmos terão que realizar uma
atividade para ser entregue em
alusão ao tema, podendo ser
esta: vídeo, música, paródia,
poesia, fanzine, história em
quadrinhos e outros, cada um
pode ousar de sua criatividade
para ser compartilhada e os
três melhores trabalhos serão
premiados;
24/05/2022
Concurso de Desenho entre os
Alunos do 9° ano do ensino
DATA FINAL DA
alunos do 9º ano do ensino
fundamental do setor público e
ENTREGA DOS
fundamental e 1° ano do
privado e do 1° ano do Ensino
DESENHOS
Via email do CREAS;
ensino médio das escolas
Médio, Professores e equipe do
públicas e particulares do
CREAS;
creas@cruz.ce.gov.br
ou entrega pessoalmente município para escolha da logo
na Sede do CREAS;
marca da campanha 18 de
Maio;
Será divulgado em todas as
redes sociais da Prefeitura, do
CREAS, Site Oficial e Radio
6 de abril FM;
Será realizada pela equipe do
CREAS no IV Show de
Talentos – Sim a Vida
contra a Violência na Praça
Nova do Preá.
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Equipe CREAS

Equipe CREAS

30/05/2022 E.E.M. São Francisco da Reunião Ampliada para discutir CREAS/CRAS, SEECA, Gabinete do
Cruz
a temática e divulgar a campanha Prefeito, Poder Judiciário, Ministério
(10:00 horas)
18 de Maio na sede, articulando Público, Secretaria de Administração,
os moradores, comunidade
Saúde, Educação, Turismo, Meio –
escolar, comerciantes,
Ambiente, Assistência Social e
empresários, famílias e
Empreendedorismo
comunidade em Geral;
Responsável pela Elaboração: Equipe CREAS
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