RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ano: 2019
Secretária Especial: Luciana Azambuja Roca
Secretária-Especial Adjunta: Maria Thereza Trad
Público atingido em 2019: 1.819 pessoas.
I. PROGRAMAS INCLUÍDOS NO CONTRATO DE GESTÃO SEGOV/MS
I.1. DIÁLOGOS DE CIDADANIA – encontros mensais para discussão de direitos
civis, sociais e políticos, no contexto das políticas públicas representadas nas
subsecretarias, realizados em Campo Grande – organizados e coordenados pela
SECID, com apoio, parceria e participação de todas as subsecretarias.
Público atingido: 458 pessoas.
Março – O protagonismo das mulheres sul-mato-grossenses;
Abril – Cidadania e Direitos;
Maio – Cultura, trabalho e direitos constitucionais LGBT;
Junho – Políticas Públicas para a Pessoa Idosa;
Julho – Política pública LGBT+, combate a homofobia e ao racismo;
Agosto – Panorama das Políticas Públicas Indígenas em MS;
Setembro – Mediação em conflito com pessoas com ideação suicida;
Outubro – Câncer de mama e de colo de útero: Prevenção, tratamento e direitos;
Novembro – Mulheres Negras nos espaços de poder e decisão;
Dezembro - Prevenção ao abuso sexual infantil.
I.2. OFICINAS DE CIDADANIA – formação e capacitação de agentes públicos e da
sociedade civil, para o atendimento humanizado e especializado às pessoas dos
segmentos representados, considerando as especificidades de gênero, raça, etnia,
aspectos sociais e culturais.
24 oficinas realizadas, público atingido: 936 pessoas.
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2 Oficinas de capacitação sobre articulação da rede de enfrentamento à violência;
15 Oficinas de capacitação sobre Política LGBT+ e identidade de gênero;
3 Oficinas de capacitação sobre atendimento humanizado e saúde indígena;
3 Oficinas de capacitação sobre políticas para a Igualdade Racial;
1 Oficina de capacitação sobre as dificuldades no primeiro emprego.
I.3. CIDADANIA EM AÇÃO – ação social para oferecimento de serviços a
comunidades específicas representadas nas subsecretarias, aproximando o governo
da população, tirando dúvidas e informando sobre direitos.
2 eventos realizados, público atingido: 250 pessoas.
AÇÃO DE CIDADANIA NA COMUNIDADE INDÍGENA ÁGUA BONITA – parceria com
AGEHAB, DSEI e Defensoria Pública, com apoio do Escritório de Gestão Política da
Capital: serviços de orientação jurídica, exames clínicos e odontológicos, palestras e
rodas de conversa sobre violência doméstica (cerca de 200 pessoas atendidas);
AÇÃO DE CIDADANIA COM MÃES DE CRIANÇAS COM MIELOMENINGOLECE – parceria
com o Corpo de Bombeiros Militares: orientações acerca dos direitos das pessoas com
deficiência e cuidadores familiares (20 mães e 30 crianças).
I.4. EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA – campanhas educativas em âmbito estadual,
visando a formação de cidadãos responsáveis, a garantia de direitos, a superação das
desigualdades e a melhor qualidade de vida da população sul-mato-grossense.
(*) campanhas específicas executadas pelas subsecretarias em datas comemorativas.
MINUTO DA CIDADANIA – programas semanais, de 1 minuto, na Rádio do Governo
de Mato Grosso do Sul, distribuído às emissoras do interior, sobre temas afetos às
ações e políticas públicas representados pelas subsecretarias.
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MULHERES EM DEBATE – parceria entre Governo do Estado e a Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da TV Assembleia e SEGOV/SECID, consiste
na realização de um programa mensal sobre tema relacionado às políticas públicas
para mulheres.
Assinatura de termo de cooperação: março/2019
Início: abril/2019
Abril – Combate e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres;
Maio – Empoderamento Feminino;
Junho – Campanha Estadual de Combate ao Feminicídio;
Julho – Direitos das Mulheres em âmbito do Direito de Família;
Agosto – 13 anos da Lei Maria da Penha;
Setembro – Inclusão e Direitos das mulheres idosas e com deficiência;
Outubro – Dia Internacional das Mulheres Rurais;
Novembro – Novembro Negro e os desafios para a promoção da Igualdade Racial;
Dezembro – Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
JUVENTUDE EM PAUTA – parceria entre Governo do Estado e a Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da TV Assembleia e SEGOV/SECID, consiste
na realização de um programa mensal sobre tema relacionado às políticas públicas
para juventude.
Pactuação: outubro/2019
Início: novembro/2019
Novembro – A Educação e as Políticas Públicas voltadas para os Jovens;
Dezembro – Jovens e o Mercado de Trabalho.
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II. AÇÕES TRANSVERSAIS, envolvendo de forma integrada e intersetorial as
políticas executadas por mais de uma Subsecretaria.
II.1. OFICINAS DE FORMAÇÃO “MULHERES, GÊNERO E POLÍTICA” – tem
como objetivo a discussão dos direitos políticos, formando grupos de mulheres e
jovens que possam atuar como multiplicadores visando incentivar a participação da
mulher no cenário político eleitoral, visando às eleições municipais de 2.020; parceria
da OAB/MS e atuação de todas as subsecretarias, visando a visibilidade de cada público
representado.
Temas abordados: A conquista do voto feminino; A desigualdade de gênero e a
violência contra a mulher; Violência política de gênero; Representatividade da mulher
na política; O papel da vereadora; Legislação: fundo eleitoral, fundo partidário e
propaganda gratuita.
Subsecretarias envolvidas: Mulheres, Igualdade Racial, Juventude, Indígena, LGBT.
Início: novembro/2019.
Público atingido: 2 oficinas realizadas, 95 pessoas.
II.2. CAMPANHA “MS UNIDO, PAZ NAS FAMÍLIAS” – planejada e executada em
parceria com lideranças religiosas de diversos segmentos, tem como objetivo envolver
a comunidade na prevenção e combate às violências domésticas que acometem
crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas e com deficiência.
Temas abordados: Prevenção e combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil;
Enfrentamento à violência doméstica contra mulheres; Enfrentamento a todas as
formas de violação de direitos de pessoas idosas e pessoas com deficiência.
Subsecretarias envolvidas: Mulheres e Igualdade Racial.
Início: dezembro/2019.
Público atingido: 2 oficinas realizadas, 80 pessoas.
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III. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS CONTINUADOS
III.1. “MS FRONTEIRAS” – participação nas reuniões do grupo de trabalho formado
em âmbito do CODESUL (Resolução nº 1.251/2017), com gestoras dos Estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com gestoras e vereadoras do Mato
Grosso do Sul e também com representantes da Comissão de Segurança Pública do
CODESUL, visando concluir o mapeamento e diagnóstico das violências que acometem
as mulheres fronteiriças e implantar o Plano de Ação para execução dos 4 EstadosMembros, de forma padronizada e integrada.
(*) destaque para audiência pública realizada na Comissão de Relações Exteriores do
Senado Federal, em julho/2019, onde foi apresentado o programa “MS Fronteiras”.

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES
Subsecretária: Giovana Correa Vargas (desde janeiro/2019)
Ano de criação: 1999
Organismos de Políticas para Mulheres no interior do Estado: 44
Público atingido em 2019: 107.051 pessoas.
(100.985 em campanhas educativas + 6.066 em atividades permanentes).
CAMPANHAS EDUCATIVAS EM DATAS COMEMORATIVAS: 100.985 pessoas
“O PROTAGONISMO DAS MULHERES SUL-MATO-GROSSENSES”, realizada no mês de
março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher (8/março): 1.381 pessoas.
“SEMANA ESTADUAL DE COMBATE AO FEMINICÍDIO” (Lei Estadual nº 5.202/2018),
realizada na semana que compreende o dia 1º de junho – “Dia Estadual de Combate
ao Feminícidio”: 3.908 pessoas.
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“AGOSTO LILÁS” (Lei Estadual nº 4.969/2016), realizada no mês de agosto, em alusão
ao aniversário da Lei Maria da Penha (07/agosto), que se consolidou como a maior
campanha de divulgação da lei e de enfrentamento à violência doméstica no Estado,
englobando “Maria da Penha vai à Escola”, “Maria da Penha vai à Aldeia”, “Maria da
Penha vai à Igreja”, “Maria da Penha vai ao Terreiro”, “Maria da Penha vai à Empresa”,
“Maria da Penha vai ao Quilombo”, “Maria da Penha vai à Feira”, etc, alcançando 29
municípios: 81.672 pessoas – sendo 26.820 alunos/as de escolas públicas e privadas,
contemplados pelo “Maria da Penha vai à Escola” (2.456 alunos/as de escolas
estaduais em Campo Grande e 24.364 alunos/as no interior).
“16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES” (Lei
Estadual nº 4.784/2015), uma campanha mundial que se inicia no dia 25 de novembro
– “Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência contra a Mulher” a 10 de
dezembro – “Dia Internacional dos Direitos Humanos”, abordando todas as formas de
violência contra mulheres e meninas: 14.024 pessoas.
ATIVIDADES PERMANENTES E CONTINUADAS: 6.066 pessoas
OFICINAS DE CAPACITAÇÃO sobre atendimento humanizado e especializado da rede
de enfrentamento/atendimento à mulher em situação de violência: 113 pessoas.
ENCONTRO DE GESTORAS, momento de troca de experiências, aprendizados e boas
práticas entre as gestoras municipais de politicas para mulheres: 25 pessoas.
PALESTRAS E RODAS DE CONVERSA sobre temas diversos, alusivos aos eixos dos
planos nacional e estadual de políticas públicas para mulheres: 270 pessoas.
PANFLETAGENS sobre temas diversos, alusivos aos eixos dos planos nacional e
estadual de políticas públicas para mulheres: 4.700 pessoas.
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PROJETO “MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA”, considerando as palestras realizadas de
forma continuada no ano letivo, visando divulgar as formas de violência doméstica
para alunos/as no ensino médio de escolas estaduais: 340 pessoas.
PROJETO “MULHERES EM FOCO”, desenvolvido com mulheres em situação de prisão
no Presídio Feminino Irmã Irma Zorzi e com adolescentes da UNEI Feminina Estrela
do Amanhã, por meio de exibição de filmes com temática de gênero e posterior
discussão: 44 pessoas.
PROJETO “MULHERES DE TERREIRO”, executado em terreiros e casas de religiões de
matriz africana, visando a discussão sobre violência contra a mulher, medidas de
proteção e mecanismos de denúncia: 121 pessoas.
PROJETO “EMPODERANDO MENINAS”, desenvolvido com adolescentes de escolas
estaduais, abordando temas como autoestima e liderança, saúde da mulher e
enfretamento à violência, visando empoderar meninas dando-lhes conhecimento
acerca de seus direitos: 203 pessoas.
SEMINÁRIOS “Outubro Rosa – mulheres conscientes, cuidado com corpo e mente” e
“Entendendo o Lesbocídio e Transfeminicídio”: 250 pessoas.

UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
CEAM – CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHERES EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Ano de criação: 1999.
Reestruturado pelo decreto estadual nº 14.270 de 05 de outubro de 2015.
Atendimentos realizados em 2019: 3.630, até novembro/2019.
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O CEAM oferece atendimento psicossocial sigiloso e gratuito a mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar, de violência sexual, sobreviventes de feminicídios e
familiares mulheres de vítimas de feminicídios (desde 2016); é um espaço acolhedor
e humanizado, com brinquedoteca e pedagogas a disposição das crianças; fornecemos
lanches e passes de ônibus quando solicitados.
No CEAM trabalham atualmente uma equipe composta por 2 assistentes
administrativas, 3 assistentes sociais, 4 psicólogas, 2 pedagogas, 1 auxiliar de copa e
1 segurança Policial Militar.

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL
Subsecretária: Ana José Alves (desde abril/2019)
Ano de criação: 2014
Órgãos de Promoção da Igualdade Racial no interior do Estado: 04
Público atingido em 2019: 5.590 pessoas.
CAMPANHA “JULHO DAS PRETAS”, em alusão ao “Dia Estadual das Mulheres Negras”
(Lei Estadual n º 5.254/2018), com objetivo de discutir, durante todo o mês de julho,
as políticas públicas de enfrentamento ao racismo, aos preconceitos e a todas as
formas de violação de direitos, reafirmando o protagonismo e a participação das
mulheres negras nos espaços políticos: 1.818 pessoas.
CAMPANHA “NOVEMBRO NEGRO”, em alusão ao “Dia Nacional da Consciência Negra
(20 de novembro), tem como objetivo desenvolver ações de fortalecimento das
Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, com conteúdo e ênfase para
a população negra, visando a garantia de direitos e integrando ações de cidadania:
1.458 pessoas.
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“MS QUILOMBOLA”, programa para mapeamento e diagnóstico das comunidades
remanescentes de quilombos existentes no Estado, com realização de ações
afirmativas voltadas ao enfrentamento ao racismo institucional e à violência doméstica,
com visitas aos 22 quilombos existentes em 15 municípios: 7 visitas realizadas
(Corguinho, Sonora, Pedro Gomes, Figueirão, Rio Negro, Campo Grande e Terenos),
com oficinas abrangendo 210 pessoas.
OFICINAS DE CAPACITAÇÃO sobre Políticas Públicas para a promoção da Igualdade
Racial, nos municípios de Rio Negro, Terenos, Corumbá e Campo Grande; foram
realizadas 9 oficinas, alcançando um público de 755 pessoas.
PALESTRAS E RODAS DE CONVERSA sobre temas diversos para a promoção da
igualdade racial e divulgação do Estatuto da Igualdade Racial (Lei Federal nº
12.288/210), documento norteador da garantia e defesa dos direitos individuais,
coletivos e difusos e de combate à discriminação e às demais formas de intolerância
étnico-racial e religiosa: 1.279 pessoas.
“I SEMINÁRIO ESTADUAL DESAFIOS DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE
RACIAL EM MATO GROSSO DO SUL”, com participação da representante da Fundação
Palmares (Brasília/DF), envolvendo gestores públicos estaduais/municipais, povos de
matriz africana e comunidades remanescentes de quilombos, atingindo um público de
70 participantes.

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
Subsecretário: Ian Odara (desde julho/2019)
Ano de criação: 2015
Órgãos de Políticas para Juventude no interior do Estado: 13
Público atingido em 2019: 597 pessoas.
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PROGRAMA “CAPACITA JUVENTUDE”, consiste na realização de Oficinas de
Capacitação para jovens, em cursos técnicos visando a qualificação e a inserção no
mercado de trabalho: 167 jovens dos municípios de Campo Grande, Bodoquena, Santa
Rita do Pardo e Ribas do Rio Pardo.
“DIÁLOGOS COM A JUVENTUDE”, um encontro regionalizado para debater propostas
para implementação das políticas públicas para juventude, realizado em Corumbá
durante o Festival América do Sul, alcançando 150 jovens.
“SEMANA ESTADUAL DA JUVENTUDE” (Lei Estadual n° 3.748/09), tem como objetivo
principal debater os temas pertinentes as políticas públicas para juventude no Mato
Grosso do Sul e estimular a participação dos jovens nos segmentos da sociedade. Na
solenidade de lançamento da campanha, foi divulgado o edital para regulamentação
do Conselho Estadual da Juventude. Público presente: 80 pessoas.
CADASTRO “JOVEM APRENDIZ (Lei Federal nº 10.097/2000), com objetivo de
estimular empresas a contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos na condição de
aprendizes. Por meio do ônibus do Programa “Estação Juventude”, foram cadastrados
200 jovens no município de São Gabriel d’Oeste, dos quais 30 já encaminhados como
aprendizes à empresas da região.

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA POPULAÇÃO INDÍGENA
Subsecretária: Silvana Albuquerque (desde janeiro/2019)
Ano de criação: 2015
Órgãos de Políticas Indígenas no interior do Estado: 06
Público atingido em 2019: 2.240 pessoas.
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TENDA DOS SABERES INDÍGENAS, com exposição de artesanato e fazeres típicos,
representando as 8 etnias de Mato Grosso do Sul, presente no Festival de Inverno de
Bonito e no Festival América do Sul; estima-se a participação de 1.800 visitantes.
OFICINA DE CAPACITAÇÃO sobre atendimento qualificado e especializado à população
indígena nos serviços públicos da rede de saúde, assistência social, segurança pública
e educação, realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Amambai, para um
público de 50 pessoas.
OFICINA DE CAPACITAÇÃO sobre a “Promoção da Igualdade Social Indígena”,
realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Bataguassu, para um público de
200 pessoas.
PALESTRAS E RODAS DE CONVERSA sobre políticas públicas indígenas para lideranças
indígenas do município de Nioaque; sobre Dia Internacional da Mulher Indígena e
Combate ao Feminicídio em aldeias urbanas de Campo Grande, com alcance de 190
participantes.

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS LGBT
Subsecretário: Frank Rossate (desde abril/2019)
Ano de criação: 2017
Órgãos de Políticas LGBT no interior do Estado: 02
Público atingido em 2019: 10.927 pessoas.
Campanha “MAIO DA DIVERSIDADE”, em alusão ao “Dia Estadual de Combate à
Homofobia” (Lei Estadual nº 4.031/2011), realiza ações para maior visibilidade ao
segmento LGBT, estimando a participação de 335 pessoas nas atividades.

Av. Fernando Correa da Costa, nº 559, 4º andar – Centro – CEP 79.002-820
Telefone: (67) 3316-9200 – e-mail: cidadania@segov.ms.gov.br
Campo Grande/MS

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO visando capacitar agentes públicos a fim de oferecer um
atendimento mais humanizado e especializado ao público LGBT; participam gestores
estaduais/municipais, servidores públicos e comunidade local. Foram realizadas 17
oficinas nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Porto
Murtinho, Dourados, Ponta Porã, Vicentina, Novo Horizonte do Sul e Aquidauana, com
participação de 473 pessoas.
PALESTRAS E RODAS DE CONVERSA abordando os direitos do segmento LGBT e as
políticas públicas existentes, alcançando um público de 329 pessoas.
PANFLETAGENS em alusão ao dia do Orgulho LGBT (28/junho) e Dia da Visibilidade
Bissexual (23/setembro), foram realizadas 8 panfletagens, com o objetivo de divulgar
a políticas públicas existentes e os serviços oferecidos pelo Centro de Referência em
Direitos Humanos de Prevenção e Combate a Homofobia – CENTRHO, atingindo
aproximadamente 9.780 pessoas.
CADASTRAMENTO DE ARTISTAS LGBT, como forma de apoiar essa categoria de
trabalhadores, incentivando a cultura como meio de promoção da dignidade da pessoa
humana. Foram cadastrados 10 artistas LGBTs.

UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
CENTRHO – CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS DE
PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA
Ano de criação: 2006.
Público atendido em 2019: 239 pessoas LGBT, até novembro/2019.
O CENTRHO tem por atribuições o desenvolvimento das políticas de defesa de direitos
e da cidadania do público LGBT; o atendimento psicossocial e jurídico de gays, lésbicas,
transgêneros e bissexuais que tiveram seus direitos violados, vítimas de discriminação
e a apuração de denuncia através de processo administrativo.
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Foram realizados 187 atendimentos com a equipe psicossocial e jurídica, 23 denúncias
recebidas e encaminhadas aos órgãos competentes e 29 visitas técnicas a órgãos
públicos, privados e residências, para apuração de notícias/denúncias de discriminação
por homofobia a LGBTs. 34 carteiras de identificação com nome social foram emitidas
para as pessoas travestis e transexuais que solicitaram a emissão do documento, nos
termos do Decreto nº 13.684/2013.

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS IDOSAS
Subsecretaria criada por lei em dezembro/2018, em fase de implantação.
Participação da SECID na FRENTE PARLAMENTAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA IDOSA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO DO SUL, com
atribuição de propor, discutir e acompanhar a execução de políticas públicas e privadas
relacionadas a promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, especialmente das
liberdades fundamentais descritas no Estatuto do Idoso.
Participação da SECID na organização e execução da CAMPANHA “JUNHO PRATA” (Lei
Estadual nº 5.215/2018), em parceria com a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos
da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com objetivo de
sensibilizar a população no combate à violência contra pessoas idosas.
Participação da SECID na organização e execução da “SEMANA ESTADUAL DA PESSOA
IDOSA” (Lei Estadual nº 4.796/2015), em parceria com a Frente Parlamentar de
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
e Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Campo Grande – parceria
para a ação “Idoso em Dia”, executada pelo PROCON.
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SUBSECRETARIA

DE

POLÍTICAS

PÚBLICAS

PARA

PESSOAS

COM

DEFICIÊNCIA
Subsecretaria criada por lei em dezembro/2018, em fase de implantação.
Público atingido: 250 pessoas.
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, em alusão ao “Dia Mundial da
Conscientização do Autismo” e o início do “Abril Azul”, mês de luta pelos que vivem
com o transtorno, visando difundir informações para a população sobre o autismo e
assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas por esta
síndrome neuropsiquiátrica.
I SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,
promovido pela SECID, reunindo autoridades, gestores públicos, representantes de
entidades que atendem pessoas com deficiência, mães de crianças e adolescentes com
deficiência, pessoas surdas, cegas, com deficiência física, doenças raras e operadores
do direito, em parceria da OAB/MS e Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Temas
abordados por meio de painéis, com expositores e posterior discussão com o público:
“Direitos e Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência” e “Inserção da pessoa com
deficiência no mercado de trabalho”.
Público atingido: 200 pessoas.
RODA DE CONVERSA com mães de crianças com mielomeningocele – realizado pela
SECID em parceria com Corpo de Bombeiros Militar, no quartel do 1º Grupamento do
Corpo de Bombeiros Militar, onde foi oferecido um café da manhã para as participantes
e atividades para crianças, que conheceram os equipamentos e ações dos Bombeiros
enquanto as mães participavam de roda de conversa sobre Direitos das Pessoas com
Deficiência e discutiam programa de atenção às mães cuidadoras.
Público atingido: 20 mães e 30 crianças.
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