Governo Municipal de Russas
Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Centro de Referência Especializado de Assistência Social
CRONOGRAMA DAS AÇÕES DA CAMPANHA DO CARNAVAL 2018
AÇÃO
- Planejamento da ações;

METODOLOGIA
- Reunião com a rede;

-Lançamento da campanha, - Divulgação da campanha, apresentando as ações e
programa de rádio;
mobilização a população;
- Participação em programa
de rádio com exibição de
vinheta;
- Divulgação no site da
prefeitura e outdoor;
- Orientação e distribuição
de material informativo nas
escolas
municipais
e
Universidade Federal;
- Bloquinho da prevenção;
Centro: Avenida Dom Lino;
(com a participação da
banda de música);

DATA E HORA
26/01/2018
8h.
29/01 e
30/01/2018
11h/12h.

LOCAL
- CRAS
COF, Várzea
Alegre;
- Rádios;

- Mídia que será exibida por todo mês, com a
finalidade de advertir a população Russana a respeito
29/01 à
das práticas de consumo de álcool e drogas;
28/02/2018
- Rádios;
acidentes de trânsito; violência sexual; maus tratos e
A definir
negligência;
- Matéria informativa abordando os objetivos da
01/02/2018
- Site PMR;
campanha e seu período de realização;
- Visitar as unidades educacionais, apresentando os
01 e 02/02/2018
-Escolas
mais diversos serviços oferecidos pela instituição
7h30min as
Mun. e
CREAS e distribuição de materiais informativos e
17h.
UFC/Russas;
preventivos;
- Mobilização dos representantes das instituições
envolvidas; Percorrer a avenida Dom Lino até a lagoa
- Avenida
da Caiçara; Montagem de stand, orientações e
03/02/2018
Dom Lino até
distribuição de materiais informativos e preventivos
19h.
a Lagoa da
(2.000 camisinhas, 1.000 lubrificantes), leques com
Caiçara;
informações da campanha e panfletos dos serviços
CREAS e outros;

RESPONSÁVEIS
- Coordenação CREAS e
equipe;
- Equipe do CREAS e
Coord. do SAE;

- Técnicos/rádio;

- ASCOM, CREAS;

- Equipe CREAS, CRAS
e SAE;

- Equipe CREAS, CRAS,
SEMUS, A.C.S, SEMED;

- Levada da prevenção I;

- Mobilização com panfletagem e distribuição de
camisinhas, leques e folders;

05/02/2018
17h.

Sítio Ingá;
(Rala bucho)

- Equipe CREAS, CRAS
e SAE;

- Levada da prevenção II;

- Mobilização com panfletagem, distribuição de
camisinhas, leques, folders e teste rápido;

06/02/2018
A partir das
7h30min.

UPA/Hospital

- Equipe CREAS, CRAS
e SAE;
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- Bloquinho da prevenção;
Zona Rural: Flores, rua
Rdo.
Alves;
(com
a
participação da banda de
música)
- Blitz com distribuição de
material educativo no posto
da
Polícia
Rodoviária
Federal;

- Mobilização dos representantes das instituições
envolvidas, com distribuição de materiais informativos
e preventivos (500 camisinhas), leques com
informações da campanha e panfletos dos serviços
CREAS e outros;

07/02/2018
A partir das
15h30min.

- Rua Rdo.
Alves/Dist.
Flores;

08/02/2018
7h30min as 9h.

- Posto da
PRF;

08/02/2018
A partir das
16h30min.

- Empresa
DAKOTA;

- Distribuição de panfletos informativos e abordagens
preventivas;

09/02/2018
7h30min as 10h

- Mercados;

- Abordagens no sinal, com conversa rápida e
distribuição de materiais informativos e caminhas.

09/02/2018
7h30min as 10h

- Sinal da
coluna da
hora.

- Distribuição de 1.000 panfletos;
- Distribuição de 500 leques da campanha;

- Blitz com distribuição de
- Distribuição de 1.000 panfletos;
material
educativo
na
- Distribuição de 500 leques da campanha;
empresa DAKOTA;
- Apitaço/panfletagem no
Centro Comercial
- Blitz com distribuição de
material educativo no sinal
central.

- Equipe CREAS, CRAS,
SEMUS, A.C.S, SEMED;

- Equipe CREAS,PRF,
DEMUTRAN, Guarda
Municipal, equipes
CRAS;

