B O L E T I M

VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
ANO II - NUMERO 01

EDIÇÃO 005 – JUNHO/2022

APRESENTAÇÃO
informações sobre os casos de
violência sexual contra crianças e adolescentes registrados em 2020, 2021 até maio de 2022, tendo
como referência as seguintes ferramentas/sistemas de informações: Painel de Dados da Ouvidoria
Nacional de Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos; Relatório Mensal
de Atividades do CREAS - RMA e Relatório quantitativo por trimestre do Conselho Tutelar de Porto
Murtinho/MS.

Boa leitura!!!

18 DE MAIO
Conhecendo a história
Dia Nacional de Combate ao Abuso e
à Exploração Sexualde Crianças e
Adolescentes
No dia 18 de maio de 1973 um crime bárbaro chocou
o Brasil. A pequena Araceli Cabrera Sanches de apenas 8 anos
teve todos os seus direitoshumanos violados, foi drogada,
espancada, estuprada e morta por membros deuma tradicional
família no município de Vitória no (ES). Ocaso ficou impune e
sua morte ainda causa indignação erevolta.
A alusão ao dia 18 de maio nasceu em 1998 em um
encontro que reuniu entidades de todo o país e em 2000 foi
sancionada a Lei 9.970 que instituiu o Dia Nacional de Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-juvenil.
A campanha tem como símbolo uma flor, como uma
lembrança dos desenhos e da fragilidade da primeira infância e
o slogan Faça Bonito - Proteja nossas crianças e adolescentes
objetiva o chamamento para a sociedade assumir a
responsabilidade de prevenir e enfrentar a violência sexual
praticada contra crianças e adolescentes no Brasil.

O que é Abuso Sexual?
Abuso Sexual é toda forma de relação ou
jogo sexual entre um adulto e uma criança
ou adolescente, com o objetivo de satisfação
desse adulto e/ou de outros adultos. Pode
acontecer por meio de ameaça física ou
verbal, ou por manipulação/sedução. Na
maioria dos casos, o abusador é uma pessoa
conhecida da criança ou adolescente –
geralmente familiares, vizinhos ou amigos da
família
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Existem DUAS modalidades de abuso sexual contra crianças e adolescentes:

PERFIL DO AGRESSOR NO INCESTO INTRAFAMILIAR











É muito possessivo e proíbe a criança e/ou adolescente de se relacionar socialmente com amigos;
São pessoas aparentemente normais;
Quando possuem relacionamento conjugal, esse é marcado por crises na área da sexualidade;
Pode abusar de drogas e/ou álcool;
É geralmente imaturo, egoísta e sem estrutura emocional para construir relacionamentos saudáveis;
Culpa a vítima de promíscua e sedutora;
Acredita que o relacionamento sexual com a vítima é forma de amor familiar;
Quando descoberto, nega sistematicamente o abuso sexual;
Usa de autoridade, manipulação ou superioridade física para subjuga r a vítima.

PERFIL DO AGRESSOR NO INCESTO EXTRAFAMILIAR
 Pessoa de aparência normal, geralmente amável;








Gosta de ficar com a vítima Longe da vigilância de outros adultos;
Usa de manipulação, presentes, privilégios ou violência para conseguir o que quer;
Medo de relacionar-se afetivamente e de ter intimidade com outros adultos;
Usa do efeito surpresa para efetuar o abuso sexual;Pode ser dependente de drogas e/ou álcool;
Pode ter problemas emocionais graves.
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É CRIME

Abuso e Exploração Sexual de crianças e adolescentes é crime, de acordo com
a Constituição Federal/ 1988 em seu art. 225 § 4º, diz que a lei punirá
severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de crianças e
adolescentes;
De acordo com os artigos 240 e 241-C do Estatuto da Criança e Adolescente são
criminosos os atos de: (I) produzir; (II) reproduzir; (III) dirigir; (IV) fotografar; (V)
filmar; (VI) registrar por qualquer meio cenas de sexo explícito ou
pornográficas.

1.Perturbações do sono, dificuldade para dormir ou ficar
com o sono agitado, podendo haver ainda pesadelos
recorrentes;
2.Desempenho escolar, dificuldades de concentração,
recusa na participação de atividades, queda no
desempenho e aproveitamento escolar;

POSSÍVEIS
SINAIS DE
ABUSO SEXUAL

3.Mudanças de comportamento bruscas e repentinas.

DADOS NACIONAIS DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Em 2021 no âmbito nacional, o Disque 100, registrou mais de 18 mil denúncias de violência sexual
contra crianças e adolescentes.
Só em 2022, já foram registradas 4.486 denúncias de abusos sexual contra crianças e adolescentes no
Brasil, segundo o balanço do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A estimativa é
de que a cada hora, quatro crianças e adolescentes sofrem violência sexual no país.
DADOS DO MATO GROSSO DO SUL DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

No ano de 2020 foram 2.229 casos atendidos de abuso sexual.
Em 2021, os números envolvendo abusos contra crianças e adolescentes fechou com 2.271
atendimentos.
Em 2022, de janeiro até a primeira quinzena de maio deste ano, já foram registrados 932 casos de
abusos em Mato Grosso do Sul.
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DADOS DE PORTO MURTINHO/MS DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

ABUSO SEXUAL - ATENDIMENTO CREAS
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Os casos de violência sexual são acompanhados pelo serviço da Proteção Social Especial - PSE,
através do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que oferta o serviço de
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, de apoio, orientação e
acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de
direitos. De acordo com o RMA –Registro Mensal de Atendimentos/CREAS, que registra todos os
atendimentos/acompanhamentos das famílias e indivíduos, em 2021, foram atendidos pelo Centro 12
casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.
A maior parte dos abusos sexuais acontece de forma intrafamiliar, dentro de casa. Com o
isolamento social e menos acesso ao mundo externo, crianças e adolescentes ficaram mais vulneráveis
à exposição, tendo o aumento dessa violência na pandemia.
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ABUSO SEXUAL - ATENDIMENTO CONSELHO TUTELAR
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Há uma série de atribuições dadas ao Conselho Tutelar envolvendo caso de risco a violação dos
direitos da crianças e do adolescentes, o ECA deixa expressamente no art. 136 algumas destas
atribuições, onde este órgão deverá agir, sendo ele um órgão autônomo e não jurisdicional.
É importante mencionar que a sociedade torna-se responsável para o melhor atendimento,
ampliando a forma de cuidado pelo fato de que a maioria dos casos que chegam ao conhecimento do
Conselho Tutelar são os vizinhos ou outros cidadãos que presenciaram a violência sofrida pela criança
e/ou adolescente, sendo um meio para cuidar e garantir os direitos de quem precisa. (BRASIL 1988;
1990).
A mobilização em defesa da criança e adolescente não
pode parar. É necessário avaliar as estratégias de divulgação
dos canais de denúncias, a comunicação entre os agentes que
protegem as crianças e adolescentes (saúde, educação e
assistência social), o impacto dos serviços ofertados às vítimas
e o acompanhamento contínuo à elas, são algumas formas de
alinhar e/ou corrigir no planejamento, ações prioritárias que
respondam a estas demandas.
Disque 100 é um serviço disseminação de informações sobre direitos de grupos vulneráveis e
de denúncias de violações de direitos humanos.
O serviço funciona diariamente, 24 horas, por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As
ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal
telefônico fixo ou móvel, bastando discar 100.
Qualquer pessoa pode reportar alguma notícia de fato relacionada a violações de direitos humanos,
da qual seja vítima ou tenha conhecimento.
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O SUAS DO MEU MUNICÍPIO NO BOLETIM DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

AÇÕES – MÊS DE MAIO/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

ENCONTRO REGIONAL - COEGEMAS

Técnicos da Secretaria Municipal de
Assistência Social do município de Porto Murtinho
participou do Encontro Regional de Gestores do
Centro Oeste-COEGEMAS, que aconteceu na cidade
de Campo Grande/ MS, nos dias 10 e 11 de maio.
O evento teve a participação dos Estados de
Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do sul e teve
como objetivo compartilhar as ações desenvolvidas
no âmbito do SUAS – Sistema Único de Assistência
Social na região Centro Oeste, bem como a realidade
de cada estado e os desafios dos trabalhadores
dentro de seus territórios.

15 DE MAIO – DIA DO ASSISTENTE SOCIAL

A Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu na manhã no dia 15 de Maio, um café da
manhã especial em homenagem ao Dia da Assistente Social.
Os Assistentes Sociais receberam lembrancinhas personalizadas com o símbolo da profissão.
O Serviço Social é representado pela balança com a tocha acesa acima. A balança simboliza a
justiça social e o desejo de equilibrar. A tocha ilustra o acolhimento, a solidariedade e o calor humano,
essenciais para o exercício da profissão.
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PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Ação: Maio Laranja
Ação teve como objetivo orientar os cuidadores sobre a importância da campanha e o esclarecimento de dúvidas.
A temática foi trabalhada com todos os públicos atendidos: gestantes e Criança.
89 famílias foram visitadas e orientadas pela equipe do Programa Criança Feliz.

Ação: Dia das Mães

No mês de maio a equipe do Programa Criança Feliz
realizou a entrega de lembranças, em alusão ao Dia
Das Mães, com o objetivo de valorizar o papel MÃE,
enaltecendo sua beleza, sem deixar de lado outros
cuidadores que ocupam esse espaço tão
importante.
90 Mães foram homenageadas.
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CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Palestra: “Mãe Empreendedora” – Reunião com famílias do Programa Auxílio Brasil

No primeiro dia de Junho famílias do Programa Auxílio
Brasil participaram de uma palestra por meio do Programa
Cidade Empreendedora e Sebrae/MS. O tema foi “Mãe
Empreendedora”, a qual tem o objetivo de motivar e incentivar
mulheres a empreender.
A palestra foi ministrada pela empreendedora Clau
Rodrigues, proprietária da empresa “Pamonha da Vó Ciça” no
município de Chapadão do Sul.
No total, 258 pessoas participaram da Palestra, que
aconteceu no Salão da Assistência.

Conexão Social – CRAS X SCFV
O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV), realizou uma reunião com famílias das crianças e adolescentes que participam do Serviço
de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos e teve por objetivo falar sobre a importância do NIS e estar
com o cadúnico atualizado para obtenção benefícios como tarifa social, idjovem, isenção em concurso
público e demais assuntos.
No total 130 pessoas participaram.
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES

Apresentação na Praça: Banda Municipal, Ciranda, Corpo Coreográfico Coral Meninas Cantoras e
Orquestra de Violões.
Na noite do dia 13 de Maio a Secretaria
Municipal de Assistência Social, promoveu uma
noite de homenagens especiais em
comemoração ao Dia das Mães, o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
crianças e adolescentes através da Banda
Municipal que deram um show de talento e
beleza na Praça de Eventos.
O Corpo coreográfico, Projeto Ciranda
apresentaram danças em homenagem às mães.
A orquestra de violões também emocionou o
público tocando e o Coral das Meninas
Cantoras cantando.
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Roda de Conversa

Nos dias 23 e 24 de maio, o SCFV em parceria
com o Centro de Referência Especializado de
Assistência Social, realizaram uma roda de
conversa com as crianças, abordando o tema
Maio Laranja, cujo objetivo é a
conscientização de toda a sociedade sobre a
importância de preservarmos a vida e a
integridade das crianças e dos adolescentes.

Conexão SCFV e CCI – Centro de Convivência do Idoso
Dia 27 de maio foi realizado a conexão SCFV Coral Meninas Cantoras e Corpo Coreográfico junto ao Centro de
Convivência dos Idosos, onde as crianças e adolescentes estiveram apresentando cantos e danças aos idosos.

.
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS

As mamães do CCI – Centro de Convivência do Idoso receberam no dia 06 de maio/2022,
lembrancinhas confeccionadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em homenagem simbólica
pelo Dia das Mães.
O encontro foi marcado com poemas e discursos das participantes do CCI, dança e diversão.

27 de Maio – Palestra: Trânsito

O mês de maio, também é maio amarelo, o qual tem objetivo a conscientização para redução de acidentes
de trânsito. O trânsito deve ser seguro, e nesse sentido representantes da Gerência Municipal de Trânsito
esteve informando aos idosos a melhor maneira de se comportar nas ruas da cidade.
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CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Durante o mês de Maio, a equipe do CREAS trabalho o tema Maio Laranja dedicado ao enfrentamento
ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, promovendo ações com o intuito de
informar, sensibilizar, prevenir e combater toda forma de violência contra as crianças e adolescentes.
As ações do CREAS buscaram conscientizar e sensibilizar a sociedade murtinhense, incluindo também
os servidores das repartições públicas sobre a temática, que infelizmente é uma violação recorrente
nos dias atuais em todos os territórios mundiais.
16 de Maio – Entrega de Camisetas “Campanha Maio Laranja”

17 de Maio – O CREAS, realizou no dia 17 de maio uma ação de conscientização acerca do dia nacional
do combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescentes, espalhou o símbolo do Maio
Laranja nos pontos principais do município, com o intuito de dar visibilidade a campanha.
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18 de Maio – Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e adolescentes O dia 18 de maio foi escolhido para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, desse modo, todo o mês ficou marcado por essa luta.
A expressão "Maio Laranja" surgiu da ideia de usar uma flor como símbolo
da campanha. A flor que remete aos desenhos da primeira infância, fazendo assim
uma associação entre a fragilidade de uma flor com a de uma criança. O desenho
também tem como objetivo proporcionar maior proximidade e identificação junto
à sociedade, proximidade e identificação com a causa.
O slogan Faça Bonito - Proteja nossas crianças e
adolescente quer chamar a sociedade para assumir a
responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema
da violência sexual praticada contra crianças e
adolescentes no Brasil.

A Equipe do CREAS em Porto Murtinho em alusão ao Dia 18 de maio, o dia nacional de
enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, promoveu uma ação de
conscientização nos órgãos públicos do município entregando uma flor e blitz educativa.
A ação contou com a entrega de broches aos colaboradores e distribuição de cartazes em
pousadas, bares e hotéis, uma iniciativa que visa dar visibilidade ao tema.
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INFORMES GERAIS
JUNHO

“Proteção social para acabar com o trabalho infantil" é

o tema da campanha nacional no ano de 2022,
promovida pelo Fórum Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), Ministério
Público do Trabalho (MPT) e demais parceiros.
O objetivo da iniciativa é sensibilizar a sociedade
da urgente necessidade de efetivação do regramento
jurídico existente de proteção à infância e à adolescência
e da criação e ampliação dos investimentos em
programas e políticas sociais com fins de redução à
pobreza e à vulnerabilidade socioeconômica que incide
sobre as famílias brasileiras, restringindo desse modo as
principais causas que ocasionam o trabalho infantil.
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Relatório Quantitativo – Conselho Tutelar – Porto Murtinho/MS – 2021;
Relatório Quantitativo – Conselho Tutelar – Porto Murtinho/MS – 1º Trimestre 2022;
https://drive.google.com/drive/folders/1eMQtwhNf6kByqnzrNr6H1Bt_KxKJazWL
https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/painel-de-dados
http://www.ms.gov.br/combate-ao-abuso-sexual-de-criancas-e-adolescentes-deve-ser-abracadopor-toda-a-sociedade-defende-secretaria/
Relatório Mensal de Atividades – CREAS/2021;
Relatório Mensal de Atividades – CREAS – Janeiro a Abril/2022;
Lei 8069/1990;
https://www.gov.br/pt-br/servicos/denunciar-violacao-de-direitos-humanos.

Expediente: Documento elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social através da Vigilância Socioassistencial

Técnica de Vigilância Socioassistencial
Rosangela Aparecida Machado de Matos – Assistente Social

Rua Dr. Costa Marques, 603 – Centro – Porto Murtinho/MS
CEP: 79.280-000
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