MÊS DA PROTEÇÃO 2021
A Prefeitura Municipal do Rio Grande, através da Secretaria de Município de
Cidadania e Assistência Social; da Secretaria Municipal da Educação; da Secretaria da
Saúde e da Secretaria de Município de Esporte, Cultura e Lazer tem o prazer de dar
início as atividades do “Mês da Proteção”, alusiva ao Dia Nacional de Combate da
Violência e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei
Federal 9970/2000, em 18 de maio de 2000. No âmbito do município, a Lei Municipal
5753, de 16 de abril de 2003, instituiu a “Semana Municipal de Enfrentamento à
Violência e Exploração e Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes”.
Durante os anos de 2013 a 2015, o Centro de Referência Especializado em
Assistência Social (CREAS) protagonizou, no Largo Dr. Pio, a cada 18 de maio, um ato
público para chamar atenção da comunidade em relação ao tema, de suma
importância para a sociedade, contando com planfletagem, atrações artístico culturais
voltadas ao público-alvo da campanha e caminhada pela rua General Bacelar. A partir
de 2016, o CREAS, junto a várias entidades e instituições, organizou a “RUA DA
PROTEÇÃO”, realizada também no dia 18 de maio, no Largo João Fernandes Moreira,
em frente ao Paço Municipal. Neste dia foram realizadas ações de diferentes órgãos
públicos e da sociedade civil com o intuito de mobilizar e conscientizar a comunidade,
bem como ofertou mateada, apresentações de música, dança e teatro, atividades
lúdicas e na área da saúde. A ação repetiu-se em 2017 e foi ampliada em 2018 para a
Praça Tamandaré, com o título “PRAÇA DA PROTEÇÃO”, ocorrendo naquele ano e no
seguinte.
Junto com a criação da Praça da Proteção, em fevereiro de 2018, foi criado o
MÊS DA PROTEÇÃO, com o objetivo de mobilizar ainda mais a comunidade riograndina
e convocá-la para o engajamento contra a violação dos direitos das crianças e dos
adolescentes durante todo o mês de maio. A ação pensada e construída de forma
conjunta com diversas secretarias de município: SMCAS, SMED, SMS, SMCSU, SMHRF,
SMMAS, CMDICA; além do Conselho Tutelar; Câmara de Vereadores; Faculdade
Anhanguera do Rio Grande; Universidade Federal do Rio Grande; SEST-SENAT; SESC
Fecomércio; Exército Nacional e Marinha do Brasil, instituições da sociedade civil,
mobilizou a grande equipe organizadora que ampliou suas ações, no ano de 2019,
com atividades artísticas, culturais, comunitárias e, também, no meio acadêmico.
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O ano de 2020 chegou com muitos desafios, todos fomos assolados pela
PANDEMIA ocasionada pelo COVID-19, que fez com que a rede de proteção precisasse
adaptar suas ações para o meio virtual, para não deixar passar em branco esta data.
Quem trabalha com situações de violência e com pessoas vulneráveis aprende
no dia-a-dia a se reinventar, levantar a cabeça e seguir em frente, porque essas
pessoas precisam de nós!!! Assim, organizamos as atividades do mês da Proteção, com
as ferramentas que as Tecnologias de Informação e Comunição nos disponibilizam!!
Então chegamos ao ano de 2021 mais resilientes e movidos por sentimentos de
solidariedade e de luta por aqueles que dependem de nós!!! Assim começamos a
pensar o MÊS DA PROTEÇÃO 2021!!! Ainda estamos sofrendo com tantas perdas
causadas pela pandemia, com o aumento da pobreza e da vulnerabilidade, porém
sabemos que a violência também acompanha estes índices e nós enquanto sociedade
não podemos esperar, precisamos levar o alento e a proteção a quem mais precisa.
Este ano queremos mais, mostrar que podemos fazer a diferença apesar das limitações
geradas pelo distanciamento social.
Mais entidades estão nos acompanhando e integrando esta grande campanha
em prol do cuidado e da atenção!!!
A programação que será apresentada hoje é fruto de uma construção coletiva
onde todas as instituições govenamentais, não governamentais e voluntários estão
unidos por uma única causa!!! PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À JUVENTUDE!!!
Unidos somos mais fortes: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE;
COMDICA; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG); FACULDADE
ANHANGUERA DO RIO GRANDE; INSTITUTO PROTEJA; SEST-SENAT; CONSELHO
TUTELAR; AMAR; MANSÃO DA PAZ; LAR DA CRIANÇA RAIO DE LUZ; CASA DO MENOR;
ORFANATO MARIA CARMEM; CTG GUAPOS DA QUERÊNCIA, SHOPPING PRAÇA RIO
GRANDE.
Por que o dia 18 de maio?
Neste dia, em 1973, uma menina de 8 anos, em Vitória (ES), foi sequestrada,
violentada e cruelmente assassinada. Seu corpo apareceu seis dias depois, carbonizado
e os seus agressores nunca foram punidos.
Com a repercussão do caso, e forte mobilização do movimento em defesa dos direitos
das crianças e adolescentes, o 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e desde então,
se tornou o dia para que a população brasileira se una e se manifeste contra esse tipo
de violência.
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CRONOGRAMA - MÊS DA PROTEÇÃO

MÊS DA PROTEÇÃO 2021
PROGRAMAÇÃO
DIA
07/05

INSTITUIÇÃO PROMOTORA
EQUIPE ORGANIZADORA

ATIVIDADE
Lançamento do “Mês
da Proteção”

LOCAL/ HORÁRIO
Salão
Nobre
da
Prefeitura (presencial)
https://www.facebook.co
m/PrefeituraMunicipaldo
RG/

Durante
todo o
mês

SMCAS

todos
os
Montagem de flor com Em
dispositivos
da
SMCAS.
balões como um ato
simbólico e uso de
máscaras brancas

Durante Secretaria de Município da Roda Cultural On Line
todo o
Cultura
- 3 vídeos de artistas
mês
com suas performances
alusivas ao tema do
evento.
-Teatro
Diniz

com

-Poesia com
Quintian

Instagram Secretaria de
Município da CulturaRio Grande
https://instagram.com/s
ecult_rg?igshid=d0wxd7
lbcs9o

Vinicius
Facebook Secretaria de
Serginho Município da CulturaRio Grande

-Dança com Thaynara https://www.facebook.co
m/secultrg/
Oliveira
Durante
todo o
mês

CENPRE/FURG

- Divulgação de material https://cenpre.furg.br/
educativo virtual sobre
os
problemas
relacionados ao uso de
drogas e sua relação
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Durante
todo o
mês

Durante
todo o
mês

Durante
todo o
mês

CEP-Rua

com a violência contra
crianças e adolescentes;
- Divulgação das ações
do Mês da Proteção.
Produção e divulgação
de cards:
O que é violência
sexual?
Por que falar sobre
violência sexual contra
crianças e adolescentes?
Como agir ao tomar
conhecimento
ou
suspeitar de um abuso?
Quem são as vítimas?
Onde ocorre a violência
sexual e quem são os
abusadores?
- Produção de um vídeo
sobre a campanha;

- Página do facebook do
CEP-Rua
https://www.facebook.co
m/cepfurg/

Tatiane Brizola –
Página do facebook
Professora
https://www.facebook.co
Voluntária e apoiadora da
- Projeto “De Olho no m/Professoratatianebriz
causa da Infância e
ola
ECA”
Juventude
Maristela Lopes
Apoiadora da causa da
Infância e Juventude
Conselheira Tutelar

- Vídeos e fotos com a
comunidade,
com
temática
sobre
a
campanha,
formando
multiplicadores da causa;

Página do facebook
https://www.facebook.co
m/maristelalopes.lopes.
7

- Haverá um vídeo
explicativo sobre como
ocorrerá a ação, nas
redes sociais.
Durante
todo o
mês
Grupo de Pesquisa
Sexualidade e Escola –
GESE/FURG

- Páginas do grupo de
pesquisa nas redes
Produção e divulgação sociais.
de
cards
com
informações (denúncia; https://www.facebook.co
indícios; importância do m/gese.furg
debate na escola) sobre
a violência sexual contra - Compartilhamento em
crianças e adolescentes. grupos de whatsapp de
professores/as
que
integram
as
redes
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estadual e municipal do
Rio Grande/RS e fazem
parte de projetos de
extensão do GESE.
- Vídeos na porta do
CRAS sobre o combate Na sede do CRAS
ao Abuso e Exploração
Sexual contra crianças e
adolescentes;

Durante
todo o
mês

- Músicas
assunto;

CRAS Zona Portuária

sobre

o

Página do facebook

https://www.facebook.co
m/jose.dossantosleal.54
- Banner nas páginas do
7
facebook e cartazes no
dispositivo;
- Panfletos na porta com
informações sobre onde
denunciar;
Distribuição
de
marcadores de página
com um lápis e a flor do
“Faça Bonito”.

- Panfletagem no local
com textos e telefones
informativos.

Durante
todo o
mês

CRAS Lúcia Nader

- Divulgação nas redes
sociais do local durante o
Página do facebook
mês de maio com
informações referentes https://www.facebook.co
ao assunto.
m/cras.nader
- Breve relato sobre o
surgimento e história da
data “18 de maio” e
alertas
de
conscientização sobre o
assunto;
- Versão impressa para
No local
distribuir aos usuários do
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local.

Durante
todo o
mês

UBSF e UBS

Durante
todo o
mês
CRAS Cidade de Águeda

Durante
todo o
mês

Tema da campanha será Reunião mensal
abordado em todas as cada dispositivo
unidades
- Cartazes folders no
equipamento
e
estabelecimentos
comerciais da região,
além da entrega de
materiais de divulgação
da campanha em visitas
domiciliares.

em

Na sede do CRAS
Página do facebook
https://www.facebook.
com/profile.php?id=10
0009591197190

- Exposições de cartazes
explicativos sobre o mês No local
da Proteção;
CRAS Hidráulica
- Mensagens e vídeos
sobre o tema, a fim de Página do facebook
sensibilizar e informar o
público sobre a luta https://www.facebook.co
contra o abuso e a m/cras.hidraulica
exploração sexual de
crianças e adolescentes.
18h

01/05

CEP- RUA
Lançamento das ações
do CEP-RUA/FURG no
“Mês da Proteção”

07/05

AMAR

- Produção de um vídeo
e fotos com autistas com
a temática sobre a
campanha;

- Produção de um vídeo
contendo
informações
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https://www.facebook.co
m/cepfurg/

Casa Azul da AMAR

sobre como ficar atento a
sinais de abuso no caso A Flor estará exposta
na vitrine da Associação
de um Autista;
junto com um cartaz
informativo,
durante
todo
o
mês.
- Produção da Flor do
“Faça Bonito” em balões
nas suas respectivas
cores.

Live
SEST/SENAT

“Aqui o papo é sério:
Juntos pela Proteção de https://www.facebook.co
crianças e adolescentes” m/sestsenat.rg/

10/05

Instituição Maria Carmem

CREAS Medidas
Socioeducativas
11/05

Instituição de Acolhimento
Reintegração

CRAS Hidráulica
12/05

18h na página do
facebook

Instituição de Acolhimento
Laço de Amor

Oficina de Cartazes com 14h na instituição
as crianças acolhidas
Roda
de
conversa
virtual sobre o tema com 14h
os adolescentes em
cumprimento de medida
Apresentação da
Esquete: “Todos
Precisam de Proteção” e
produção artística com
as crianças e
adolescentes acolhidos

Local: Instituição
Acolhimento
Reintegração

de

Horário: 15h

Divulgação direta ao Na sede do CRAS
público sobre o dia 18/05
Apresentação da
Esquete: “Todos
Precisam de Proteção” e
produção artística com
as crianças e
adolescentes acolhidos
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Local: Instituição
Acolhimento Laço
Amor
Horário: 15h

de
de

Instituição Laço de Amor- Roda de conversa sobre 9h na instituição
CREAS
exploração
e
abuso
sexual
Instituição de Acolhimento
Residência Inclusiva
13/05

Apresentação da
Esquete: “Todos
Precisam de Proteção” e
produção artística com
as crianças e
adolescentes acolhidos
Instituição de Acolhimento
Apresentação da
Casa do Menor
Esquete: “Todos
Precisam de Proteção” e
produção artística com
as crianças e
adolescentes acolhidos

Local: Instituição de
Acolhimento Residência
Inclusiva
Horário: 15h
Local: Instituição de
Acolhimento Casa do
Menor
Horário: 15h
14h

Escola Alcides Maia

Roda de Conversa para Para
participar
da
reunião
no
Google
pais e professores
Meet, clique neste link:
Tema: Proteção Infanto- meet.google.com/yvpnyct-rqb
juvenil
Ou abra o Meet e digite
este código: yvp-nyctrqb

14/05
Instituição de Acolhimento
Raio de Luz

Instituto Proteja

Apresentação da
Esquete: “Todos
Precisam de Proteção” e
produção artística com
as crianças e
adolescentes acolhidos
Entrega de panfletos e
conscientização

Local: Instituição
Acolhimento Raio
Luz

de
de

Horário: 15h

14h na Barra

Informações
20h
http://www.institutoproteja.or
Live
com
especialistas
g.br/
da área da infância
Página do facebook
https://www.facebook.co
https://instagram.com/institut
m/InstitutoProteja/
o.proteja?igshid=uxo6b0rxbo
oe
SAB
DOM
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Serviço Especializado em Faixa informativa na
Abordagem Social
sinaleira do Big

10h

Conselheiras Tutelares –
Instituto Proteja –
Faculdade Anhanguera do
Rio Grande – CTG Guapos
da Querência

14 às 18h

Atendimento
jurídico
gratuito à comunidade,
com arrecadação de
alimentos não perecíveis
para famílias carentes;

Local: Sede do Instituto
Proteja
(Shopping
Figueiras) – Endereço:
Rua Aquidabam, 714,
sala 90/7

17/05
Instituto Proteja
CONSCIENTIZAÇÃO
14h às 17h na entrada
Informações
NO
CENTRO
DA do Calçadão
http://www.institutoproteja.or CIDADE – Distribuição
g.br/
de panfletos do “18 de
maio”
https://instagram.com/institut
o.proteja?igshid=uxo6b0rxbo
oe

Live
SEST/SENAT

CREAS/CAPS I

18h na
facebook

página

do

“Aqui o papo é sério:
Juntos pela Proteção de https://www.facebook.co
crianças e adolescentes” m/sestsenat.rg/

Roda de Conversa
“Rede de Proteção da
Criança e do
Adolescente”

Evento: On line
Horário: 14h
Para
participar
da
reunião
no
Google
Meet, clique neste link:
meet.google.com/kazumic-hcm
Ou abra o Meet e digite
este código: kaz-umichcm
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18/05

SMEd
DIA D
Dia D da Proteção nas
Escolas- Ação coletiva da Atividades referentes ao Escolas Municipais
Orientação Educacional
Mês da Proteção
(NOS), Busca Ativa Escolar e
NDI-Rede Fluxo

CRAS Zona Portuária

Instituto Proteja
Informações
http://www.institutoproteja.or
g.br/

Ênfase na divulgação Todo o dia, na sede do
CRAS.
sobre o “18 de maio”

BLITZ DA PROTEÇÃO

9h – em frente à Polícia
Rodoviária Estadual

https://instagram.com/institut
de
folders 14h às 17h na entrada
o.proteja?igshid=uxo6b0rxbo Entrega
informativos
sobre
o “18 do Calçadão
oe
de maio”

CRAS Hidráulica

CEP-RUA

CRAS Zona Portuária

Divulgação direta ao
Na sede do CRAS
público sobre o dia 18/05

Lançamento do vídeo
curto “Às vezes o perigo
mora dentro de casa:
como proteger crianças e https://www.facebook.co
m/cepfurg
adolescentes
na
pandemia?”
produzido
pelo CEP-RUA/FURG

Ênfase na divulgação Todo o dia, na sede do
CRAS.
sobre o “18 de maio”
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19/05

CRAS Lúcia Nader

Grupo de Pesquisa
Sexualidade e Escola –
GESE/FURG

Exposição de cartazes
contendo
imagens,
textos e informações em Na sede do CRAS
relação à luta contra
Exploração
e
abuso
sexual de Crianças e
Adolescentes

Live com as professoras
Martha Giudice Narvaz
(UERGS) e Maria Angela
Mattar
Yunes
(Universidade Salgado
de Oliveira/UNIVERSO),
buscando
discutir
a
importância de promover
uma educação para a
sexualidade na escola
para
que
possamos
minimizar/reduzir
as
violências.

18hs
Canal do YouTube do
Grupo de Pesquisa
Sexualidade e Escola –
GESE/FURG,
com
transmissão simultânea
pelo facebook também
do GESE.
https://www.facebook.co
m/gese.furg

Dia D - Apresentação de
Residentes da SMS
um vídeo sobre o Secretaria da Saúde –
Residência
trabalho e o tema da PMRG
Multiprofissional em Saúde campanha.
https://www.riogrande.rs.
da Família.
gov.br/saude/

20/05

Amostra Cultural Mês da
Exposição de trabalhos
Proteção
desenvolvidos por
SMCAS/Conselheiras
crianças e adolescentes
Tutelares Alessandra Clain e
Mara Lúcia Silva Santa Cruz/
Instituições de
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Local: Shopping Praça
Rio Grande
Horário: 15h às 20h

Acolhimento/Shopping Praça
Rio Grande
Amostra Cultural Mês da
Exposição de trabalhos
Proteção
desenvolvidos por
SMCAS/Conselheiras
crianças e adolescentes
Tutelares Alessandra Clain e
Mara Lúcia Silva Santa Cruz/
Instituições de
Acolhimento/Shopping Praça
Rio Grande

21/05

Conselheiras Tutelares
Alessandra Clain e Mara
Lúcia Silva Santa Cruz –
Instituto Proteja –
Faculdade Anhanguera do
Rio Grande – CTG Guapos
da Querência

Local: Shopping Praça
Rio Grande
Horário: 15h às 20h

Atendimento
jurídico 14 às 18h
gratuito à comunidade, Local: Sede do Instituto
com arrecadação de
Proteja (Shopping
alimentos não perecíveis Figueiras) – Endereço:
para famílias carentes.
Rua Aquidabam, 714,
sala 90/7

Instituto Proteja
20h
Informações
Live com especialistas
http://www.institutoproteja.or da área da Infância
g.br/

https://www.facebook.co
m/InstitutoProteja/

https://instagram.com/institut
o.proteja?igshid=uxo6b0rxbo
oe
22/05
SAB

23/05
DOM

Amostra Cultural Mês da
Proteção
SMCAS/Conselheiras
Tutelares Alessandra Clain e
Mara Lúcia Silva Santa Cruz/
Instituições de
Acolhimento/Shopping Praça
Rio Grande
Amostra Cultural Mês da
Proteção
SMCAS/Conselheiras
Tutelares Alessandra Clain e
Mara Lúcia Silva Santa Cruz/
Instituições de
Acolhimento/Shopping Praça
Rio Grande

Página do facebook

Exposição de trabalhos
desenvolvidos por
crianças e adolescentes

Local: Shopping Praça
Rio Grande
Horário: 15h às 20h

Exposição de trabalhos
desenvolvidos por
crianças e adolescentes

Local: Shopping Praça
Rio Grande
Horário: 15h às 20h

24/05
25/05
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas!

LOCAL: Plenário da

26/05

Câmara de Vereadores

SMCAS, SMED, SMS,
Vigilância Epidemiológica

Câmara Municipal de
Vereadores do Rio
Grande

TEMA: Enfrentamento e
Combate ao Abuso e a
Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes HORÁRIO: 18h30min.

Horário: 14 h
Reunião de Repactuação
Para participar da
do Fluxo de Notificação
reunião no Google
de Violência
Meet, clique neste link:
meet.google.com/sgdebst-nyu

27/05

SMCAS/CREAS/Instituto
Proteja/Tatiane Brizola

CEP-RUA

28/05

Instituto Proteja

Ou abra o Meet e digite
este código: sgd-ebstnyu
20h Página do facebook
Live sobre "Violação de
da Prefeitura
Direitos Humanos de
crianças e adolescentes https://www.facebook.co
e a proteção integral" m/PrefeituraMunicipaldo
RG/

Live – Lançamento do
Mini-curso
#juntossomosproteção

Live com especialistas
da área da Infância

Informações
http://www.institutoproteja.or
g.br/
https://instagram.com/institut
o.proteja?igshid=uxo6b0rxbo
oe
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18h
https://www.facebook.co
m/cepfurg/

20h
Página do facebook
https://www.facebook.co
m/InstitutoProteja/

