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PROJETO “CRESCER BEM”

Ação 18 de Maio: Dia Nacional  de Combate\Enfrentamento ao Abuso e
exploração Sexual comercial infanto-juvenil

Organização Projeto Crescer Bem: semana de 12 de maio a 22 de maio de
2014

Parcerias nas atividades: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) e demais conselhos municipais;  CEVISS; Secretarias
Municipais  (Assistência,  Saúde,  Educação,  Cultura...)  entidades;  Projetos;
Ongs;  associações,  SABESP,  SESC,  Sistema  de  Garantia  de  Direitos
,sociedade civil, UNIFESP e UNISANTOS. 

12 de maio-Evento apresentação na Casa João Paulo II: 9h Abertura das
atividades com mesa redonda para discutir a temática, mostrar dados e o fluxo
do  município  de  Santos.  Participação:  convites  as  secretarias  municipais,
serviços, órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e demais.

Das 14h às 17h no mesmo local, haverá oficina temática\ lúdica com crianças e
adolescentes do Projeto Crescer Bem e convidados de outros projetos.

13 e 14 de maio: Na semana do evento, a equipe do Projeto Crescer Bem fará
sensibilização  e  conscientização  em  bairros  com  grande  demanda  de
abuso\exploração sexual, junto à comunidade, deixando materiais informativos,
palestras, orientando e realizando oficinas em grupo.  Dia 13 de maio as 14h
ocorrerá no Jardim Castelo, Zona Noroeste, na Associação de Moradores da
Vila Gilda. Dia 14 de maio, às 14h será no CRAS do bairro Alemoa. 

16 de maio (10h às 16h):  Ação na Praça José Bonifácio, no dia 16 de maio
sexta-feira.  Neste  dia  haverá  música;  teatro;  oficina  para  crianças,
adolescentes,  adultos  e  chamamento  à  população.  Contaremos  com  os
parceiros nas tendas e distribuição de material gráfico.

18 de maio-sábado: 19h Filme: Sonhos Roubados, Cine da Zona Noroeste.

Lançamento no Brasil em 18 de agosto de 2006. 

Sinopse:

Título: Sonhos Roubados
Título Original: Sonhos Roubados

País de Origem: Brasil

Gênero: Drama

Tempo de Duração: 85 minutos

Ano de Lançamento: 2009

Estúdio/Distribuidora.: Europa Filmes

Direção: Sandra Werneck

http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
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Sinopse: Com poesia e sensibilidade, Sonhos Roubados conta a trajetória de três adolescentes que 

vivem na periferia carioca. As famílias disfuncionais, a gravidez precoce e a falta de dinheiro são 

realidades cotidianas. Elas acabam encontrando na prostituição uma saída. Mesmo assim, usam o humor

todo o tempo para refletir suas decisões e procuram curtir a vida com as oportunidades que surgem: 

um namoro novo, um baile funk ou aquele mp3 tão sonhado. Inspirado no livro As Meninas da Esquina – 

Diários dos Sonhos, Dores e Aventuras de Seis Adolescentes do Brasil, da jornalista Eliane Trindade.

Classificação: 14 anos

20 de maio (horário a combinar-será definido amanhã)-Apresentação de
resultados da capacitação promovida pela CEVISS na UNISANTOS.

22 de maio-Centro de convenções de São Vicente das 8h às 15h30min haverá
atividades recreativas promovidas pelo Projeto Camará e exposição dos 
trabalhos confeccionados nas oficinas durante a Campanha 18 de maio 
promovida pelo Projeto Crescer Bem.


