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sobre

Este catálogo tem a função de servir como um guia
para consulta e orientação e também como ferramenta
para facilitar o acesso dos municípios às ações sociais
promovidas pelas diversas secretarias e órgãos do
Estado do Rio Grande do Sul.
As

informações

aqui

disponibilizadas

foram

organizadas para este encontro e têm como objetivos
apresentar e debater ações sociais conjuntas entre
Estado e municípios, buscando a otimização dos
recursos humanos, materiais e financeiros, com o
propósito de melhorar a qualidade de vida dos
gaúchos, especialmente daqueles que mais precisam.
Esta publicação baseia-se em informações fornecidas
pelas secretarias e pelos órgãos de Estado.
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AÇÃO

Descrição

CAMPANHA DO AGASALHO 2017 - CENTRAL DE DOAÇÕES

Coordenar as ações Campanha do Agasalho 2017, auxiliando na divulgação junto às Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDECs),
visando ao aumento de arrecadação e ao apoio na destinação dos materiais arrecadados às pessoas mais necessitadas.

Outras
informações

Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDECs), Gabinete de Políticas Sociais e Central de Doações.

Responsável

Subchefia da Defesa Civil - Tenente Coronel Jarbas Trois de Avila

E-mail

defesa-civil@casamilitar.rs.gov.br

Telefone

(51) 3221-7098 e (51) 3225-8598

AÇÃO

PROJETO CAPACITAR

Proporcionar a capacitação do quadro dos servidores das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDECs), visando ao aprimoramento

Descrição

técnico efetivo, através de instruções específicas em ações de Defesa Civil, de forma a atuar na prevenção e aperfeiçoar a capacidade de resposta ao desastre
nas comunidades atingidas, em nível municipal.

Outras
informações

Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDECs)

Responsável

Subchefia da Defesa Civil - Tenente Coronel Jarbas Trois de Avila

E-mail

defesa-civil@casamilitar.rs.gov.br

Telefone

(51) 3221-7098 e (51) 3225-8598
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GABINETE DE POLÍTICAS SOCIAIS

12

AÇÃO

ESCOLHA O DESTINO - CAMPANHA PARA DOAÇÕES AOS FUNDOS DAS CRIANÇAS
E ADOLESCENTES E AOS FUNDOS DAS PESSOAS IDOSAS
Mobilizar a sociedade para a destinação de parte do Imposto de Renda devido para os fundos estadual e municipais da Criança e do Adolescente e da Pessoa

Descrição

Idosa. A legislação federal permite a aplicação de até 6% (anual) ou de até 3% (quando do preenchimento da declaração) do Imposto de Renda devido. As
destinações serão deduzidas, no momento do ajuste anual, do valor do imposto a pagar ou somado à restituição.

Outras
informações

Gabinete de Políticas Sociais, Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos e parceiros.

Responsável

Gabinete de Políticas Sociais

Site/E-mail
Telefone

AÇÃO

Descrição

www.gps.rs.gov.br | www.escolhaodestino.rs.gov.br | gpd-rs@gpd.rs.gov.br
(51) 3210-4160

PROMOVER A INTEGRAÇÃO COM AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAL
E COMUNITÁRIO, COMPATIBILIZANDO-A COM A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS DO GOVERNO

Encaminhar e/ou articular encontros com órgãos do Estado para execução de ações buscando atender às demandas apresentadas pelas instituições.

Outras
informações

Gabinete de Políticas Sociais, entidades assistenciais e comunitárias e órgãos do Estado envolvidos que desenvolvem políticas sociais.

Responsável

Gabinete de Políticas Sociais

Site/E-mail
Telefone

www.gps.rs.gov.br | gpd-rs@gpd.rs.gov.br
(51) 3210-4160
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
TRABALHO, JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
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TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA (TSEE)

AÇÃO
Desconto na conta de luz para as unidades consumidoras residenciais que consomem até 80 kWh mensais; desconto na conta de luz para os que consomem

Descrição

de 80 até 220 kWh, desde que estejam aptos a receber benefícios de programas sociais e inseridos no CadÚnico. Lei 10.438/2002 e regulamentada pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pelas Resoluções 246/2002, 485/2002 e 253/2007. Os descontos na conta de luz vão de 10% a 65%.

Outras
informações

MDSA, Estado e municípios. O Estado oferece apoio técnico aos gestores e técnicos das prefeituras.

Responsável

Setor do Cadastro Único/Bolsa Família do Departamento de Assistência Social (DAS)

Site/E-mail
Telefone

www.sdstjdh.rs.gov.br | cadunico.rs@gmail.com

(51) 3288-6510, com Cláudio, Lurdiomara, Rosimeri e Vargas.

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

AÇÃO
De acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social (Loas), o Peti é um programa de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência
Social, que compreende: 1. transferências de renda; 2. trabalho social com famílias; e 3. oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que

Descrição

se encontram em situação de trabalho. Os municípios e Estados com alta incidência de trabalho infantil, ou seja, que apresentaram mais de 400 casos de
trabalho infantil, ou que tiveram um aumento de 200 casos entre o Censo IBGE de 2000 e o de 2010, foram os elegíveis para o cofinanciamento específico
às ações estratégicas do Peti-Aepeti.

Responsável

Telefone

Proteção Social Especial de Média Complexidade

(51) 3288-6538, (51) 3288-6544, (51) 3288-6496 com Laurene, Eliziane e Simone.
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

AÇÃO
É o serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.
Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais

Descrição

e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal
e social. Este serviço é executado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Existem 125 Creas no RS.

Outras
informações

Financiamento de 116 Creas – MDSA e municípios; financiamento de nove Creas – MDSA, Estado e municípios.

Responsável

Proteção Social Especial de Média Complexidade

Telefone

(51) 3288-6538, (51) 3288-6544, (51) 3288-6496 com Laurene, Eliziane e Simone.

CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

AÇÃO
É uma unidade especializada de oferta do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade do SUAS, que presta atendimento,

Descrição

durante o dia, a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência e suas famílias.

Outras
informações

MDSA, Estado e municípios. O Estado oferece apoio técnico aos gestores e técnicos das prefeituras.

Responsável

Proteção Social Especial de Média Complexidade

Telefone

(51) 3288-6538, (51) 3288-6544, (51) 3288-6496 com Laurene, Eliziane e Simone.
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA)
E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC)

AÇÃO
O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em

Descrição

meio aberto, determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso a direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social de adolescentes
e jovens.

Outras
informações

Financiamento de 116 Creas – MDSA e municípios; financiamento de nove Creas – MDSA, Estado e municípios.

Responsável

Proteção Social Especial de Média Complexidade

Telefone

(51) 3288-6538, (51) 3288-6544, (51) 3288-6496 com Laurene, Eliziane e Simone.

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA

AÇÃO

Descrição

Deve ser inserida na comunidade, funcionar em locais com estrutura física adequada e ter a finalidade de favorecer a construção progressiva da
autonomia, da inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária.

Outras
informações

O cofinanciamento dos serviços de acolhimento é realizado através do Fundo Nacional de Assistência Social/SNAS/MDSA,

Responsável

Setor de Proteção Especial de Alta Complexidade do Departamento de Assistência Social (DAS)

Telefone

Fundo Estadual/Estado do RS e municípios. Três residências implantadas (Passo Fundo, Pelotas e Rio Grande).

(51) 3288-6457, (51) 3288-6534, com Ana Duarte, Clarissa, Mariele e Rosa.
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SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

AÇÃO
O serviço de acolhimento em diferentes tipos de equipamento, destinados a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a

Descrição

fim de garantir proteção integral. Deve garantir: privacidade, respeito a costumes, tradições e diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia,
religião, gênero e orientação sexual. O atendimento deve ser personalizado em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário.
O serviço de acolhimento institucional é executado nas modalidades abrigo institucional, casa-lar, casa de passagem, residência inclusiva e nas modalidades

Outras
informações

serviço de acolhimento em república, em família acolhedora, e para o acolhimento em situações de calamidade pública e de emergências e o Programa RS
Acolhedor (Específico do RS) para acompanhantes de pacientes que estejam em tratamento de saúde na Rede SUS, preferencialmente público do Cadastro
Único. O cofinanciamento dos serviços de acolhimento é realizado através do Fundo Nacional de Assistência Social/SNAS/MDSA, Fundo Estadual/Estado do
RS e municípios.

Responsável
Telefone

Setor de Proteção Especial de Alta Complexidade do Departamento de Assistência Social (DAS)
(51) 3288-6457, (51) 3288-6534, com Ana Duarte, Clarissa, Mariele e Rosa.

PROGRAMA DE APOIO À INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

AÇÃO

Política pública, criada a partir da Lei 11.853/2002 (Lei da Solidariedade), que prevê a parceria entre Estado, empresas privadas e o terceiro setor, através de
financiamentos de projetos sociais, visando à inclusão social, com a renúncia fiscal de parcela do ICMS.

Descrição

Funciona de duas formas. Direta, que é quando uma entidade social sem fim lucrativo propõe um projeto social, busca um parceiro na iniciativa privada
para receber financiamento com o benefício da renúncia fiscal do Estado e executa ela mesma, ou em Rede Parceria Social, na qual uma entidade, chamada
âncora, normalmente com uma empresa financiadora já definida, propõe um projeto a ser executado em rede por outras entidades, na forma de Edital,
também com a renúncia fiscal do ICMS.
Portanto, esta política é voltada exclusivamente ao terceiro setor e à inclusão social dos seus usuários, tendo como órgão consultivo uma Câmara Técnica
tripartite (formada por Estado, representantes do setor empresarial e representantes do terceiro setor) e como órgão deliberativo o Ceas (Conselho Estadual
de Assistência Social).

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Luis Carlos Dias
www.sdstjdh.rs.gov.br | Serviços e informações/programas e ações - paips@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3288-6529
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PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

AÇÃO
O Programa Criança Feliz foi lançado por meio do Decreto 8.869, de 5 de outubro de 2016. Tem caráter intersetorial, com a finalidade de promover o
desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento

Descrição

Social e Agrário (MDSA), o programa articula ações das políticas de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Direitos Humanos e Direitos das Crianças
e dos Adolescentes, entre outras, tendo como fundamento a Lei 13.257, de 8 de março de 2016 – Marco Legal da Primeira Infância. Gestantes, crianças de
0 a 3 anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; crianças com deficiência, de até 6 anos de idade, beneficiárias do Benefício de Prestação
Continuada (BPC), constituem o público-alvo do programa. Sua criação teve como base o Primeira Infância Melhor (PIM) do Estado do Rio Grande do sul, que
se destaca por ser uma ação transversal de promoção do desenvolvimento integral da primeira infância. Na fase de implantação do Criança Feliz no Estado,
72 municípios aderiram ao programa, com a devida aprovação prévia dos Conselhos Municipais de Assistência Social.

Responsável
Telefone

AÇÃO

Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, com apoio das secretarias estaduais da Saúde, Educação e Cultura.
(51) 3288-6547 - Angélica (SDSTJDH), Rosana (PIM) (51) 3288-5887, Maria da Graça (SDSTJDH) (51) 3288-7391.

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) ATRAVÉS DOS CENTROS
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

Trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos,

Descrição
Outras
informações

promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir para a qualidade de vida.
MDSA - Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário - 562 Cras;
Recursos dos municípios - 13 Cras;
Estado do RS - Apoio técnico aos gestores, técnicos dos municípios e apoio financeiro através do Feas (Fundo Estadual de Assistência Social).

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Divisão de Proteção Básica (DPSB)
www.sdstjdh.rs.gov.br | psb@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3288-6549 ou (51) 3288-6547 com Loiraci, Angie, Bruna, Thais e Katia.
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
AÇÃO

Descrição

Serviço ofertado de forma complementar ao trabalho social com as famílias no Paif e Paefi. Tem caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação
de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários. Serviço contínuo e ininterrupto.

Outras
informações

MDSA - Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário - Cras de 401 municípios; Estado do RS - Apoio técnico aos gestores e técnicos dos municípios.

Responsável

Divisão de Proteção Básica (DPSB)

Site/E-mail
Telefone

www.sdstjdh.rs.gov.br | psb@sdstjdh.rs.gov.br

(51) 3288-6549 ou (51) 3288-6547 com Loiraci, Angie, Bruna, Thais e Katia.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC NA ESCOLA)
AÇÃO

Descrição

Programa de acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência na escola de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos,
com deficiência, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Outras
informações

MDSA - Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, MEC, Ministério da Saúde e Secretaria Nacional de Direitos Humanos - em 251 municípios. Estado

Responsável

Divisão de Proteção Básica (DPSB)

Site/E-mail
Telefone

do RS - Apoio técnico aos gestores e técnicos dos municípios e aos grupos gestores minicipais, por meio da Assessoria do Grupo Gestor Estadual.

www.sdstjdh.rs.gov.br | psb@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3288-6549 ou (51) 3288-6547 com Loiraci, Angie, Bruna, Thais e Katia.
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ACESSUAS TRABALHO
AÇÃO
O Programa Acessuas Trabalho promove o acesso dos usuários da assistência social às oportunidades de inclusão produtiva presentes no território. O
Acessuas tem como público de suas ações a população urbana e/ou rural, em situação de vulnerabilidade e risco social, residente em municípios integrantes

Descrição

do programa, com idade de 14 a 59 anos. As ações realizadas pela equipe têm a articulação como estratégia fundamental e transversal a todas as atividades
e são divididas em quatro eixos: 1) identificação e sensibilização de usuários; 2) desenvolvimento de habilidades pessoais e orientação para o mundo do
trabalho; 3) acesso a oportunidades; 4) monitoramento do percurso dos usuários no mundo do trabalho.

Outras
informações

MDSA - Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, MEC, Ministério da Saúde e Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e Sistema Nacional de

Responsável

Divisão de Proteção Básica (DPSB)

Site/E-mail
Telefone

AÇÃO

Intermediação de Emprego (Sine) - em 133 municípios; Estado do RS - Apoio técnico aos gestores e técnicos dos municípios.

www.sdstjdh.rs.gov.br | psb@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3288-6549 ou (51) 3288-6547 com Loiraci, Angie, Bruna, Thais e Katia.

CRIAÇÃO DE CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS
Fomentar junto aos municípios do RS a criação de Conselhos e Fundos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com modelos de lei baseados na

Descrição

legislação vigente, além de assessorar no funcionamento dos que já existem, capacitando seus conselheiros para o exercício do controle social e da efetivação
das políticas públicas nessa área.
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador das ações políticas voltadas à promoção,

Outras
informações

inclusão social e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, sendo sua estrutura paritária. Para os municípios que já têm conselhos, é importante
organizar e executar cursos de capacitação, orientando para revisar e implementar legislação no que se refere às pessoas com deficiência, a partir dos
ditames da Convenção da ONU e da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015).

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Adilso Luis Pimentel Corlassoli – Coordenador de Políticas para Pessoas com Deficiência
www.sdstjdh.rs.gov.br | adilso@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3288-9356
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ASSESSORIA PARA CRIAÇÃO DE ÓRGÃO GESTOR EM DIREITOS HUMANOS
AÇÃO

Descrição

Considerando o compromisso solene de todos os Estados de promover o respeito universal, a observância e a proteção de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais de todas as pessoas, e considerando que os direitos humanos são diretrizes que informam todas as políticas públicas e que sua
efetivação exige a atuação transversal, conjunta e integrada dos gestores públicos.
A criação dos órgãos gestores tem por objetivo:

Outras
informações

I - assegurar a transversalidade dos direitos humanos na elaboração das políticas públicas de todas as secretarias;
II – elaborar políticas públicas integrais para grupos vulneráveis e sujeitos à discriminação, em particular para crianças e adolescentes, jovens, idosos,
afrodescendentes, pessoas com deficiência, mulheres, lésbicas, gays, bissexuais, mulheres travestis, mulheres transexuais e homens trans, população em
situação de rua e povos indígenas;
III – organizar e acompanhar ações operativas de execução de tais políticas públicas integradas em âmbito municipal;
IV – apoiar e subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Direitos Humanos e suas subsequentes avaliações e adequações.

Responsável
Site/E-mail
Telefone

AÇÃO
Descrição

Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos. Diretora Cintia Bonder.
cintia-bonder@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3288-7393

ESTIMULAR E ORIENTAR A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS MUNICIPAIS
DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Fomentar e assessorar junto aos municípios a criação, regulamentação, capacitação e funcionamento dos Conselhos Municipais dos Direitos da
Pessoa Idosa e seus respectivos Fundos.

Outras
informações

Gestores Municipais, Conselho Estadual da Pessoa Idosa.

Responsável

Luiziane Bellaguarda Brusa da Costa - Coordenadoria de Política de Atenção à Pessoa Idosa

Site/E-mail
Telefone

www.sdstjdh.rs.gov.br | luiziane-costa@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3288-7392
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AÇÃO

Descrição

ESFORÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO, GESTÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNEPI (FUNDO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA),
BEM COMO ESTIMULAR E ASSESSORAR OS MUNICIPAIS

Criação, implantação e funcionamento efetivo dos Fundos Estadual e Municipais, para receber recursos provenientes do Imposto de Renda para execução de
campanhas e projetos na área da pessoa idosa.

Outras
informações

Gestores Municipais, Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Conselhos Municipais de Direitos da Pessoa Idosa.

Responsável

Luiziane Bellaguarda Brusa da Costa - Coordenadoria de Política de Atenção à Pessoa Idosa

Site/E-mail
Telefone

AÇÃO

www.sdstjdh.rs.gov.br | luiziane-costa@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3288-7392

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A REDE DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Cursos bimestrais de formação continuada regionalizados, em estrutura modular, para os representantes dos seguintes órgãos municipais:
Conselho Tutelar, Assistência Social, Saúde, Educação, Ministério Público, Juizado da Infância e Juventude e Segurança Pública (Brigada Militar,

Descrição

Guarda Municipal e Polícia Civil), com vistas ao fortalecimento e à expansão da Rede de Proteção dos direitos da criança e do adolescente e ao
fortalecimento dos conselheiros tutelares em relação à sua função e atribuições na ótica da gestão intersetorial.

Outras
informações

Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Fundação de Proteção Especial, Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio

Responsável

Coordenadoria das Políticas da Criança e do Adolescente - Maria da Graça Paiva e Juliana Assis de Azevedo

Site/E-mail
Telefone

Grande do Sul.

www.sdstjdh.rs.gov.br | maria-paiva@sdstjdh.rs.gov.br | juliana-azevedo@sdstjdh.rs.gov.br

(51) 3288-7391
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
AÇÃO

Descrição

Assessoria e capacitação aos municípios referentes ao Sistema de Informação para Infância e Adolescência (Sipia CT Web),
com vistas ao fortalecimento dos Conselhos Tutelares.

Outras
informações

Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos

Responsável

Coordenadoria das Políticas da Criança e do Adolescente - Maria da Graça Paiva e Juliana Assis de Azevedo

Site/E-mail
Telefone

www.sdstjdh.rs.gov.br | maria-paiva@sdstjdh.rs.gov.br | juliana-azevedo@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3288-7391

ADESÃO AO SISTEMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL (SINAPIR)
AÇÃO
O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) foi instituído pelo Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010) como forma de

Descrição

organização e articulação, voltado à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas no Brasil. O
documento que aprova o regulamento do Sistema é o Decreto 8.136/2013.

Outras
informações
Responsável
Site/E-mail
Telefone

Secretaria Especial de Promoção de Igualdade Racial (Seppir), do Governo Federal. O Estado entra como articulador e dá suporte técnico aos munícipios
para aderirem ao Sistema, que poderão captar recursos do Governo Federal para implementação das políticas necessárias.
Sérgio Luis de Oliveira Nunes - Coordenador de Igualdade Étnico Racial
www.sdstjdh.rs.gov.br | sergio-nunes@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3288-7398
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AÇÃO

AÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO E ATENDIMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
E PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DA MULHER
Orientação com relação à criação de conselhos e coordenadorias e/ou departamentos/secretarias e Centros de Referência da Mulher (CRM). As Unidades

Descrição

Móveis “Ônibus Lilás” fazem o atendimento especializado com orientação psicossocial e jurídica às mulheres do campo, das florestas e das águas (regiões
rurais, pescadoras, indígenas, quilombolas), levando os serviços às populações que não têm acesso a eles em parceria com os municípios.

Outras
informações

Em relação ao Ônibus Lilás, é uma política coordenada pelo Departamento em parceria com o Fórum Estadual de Elaboração de Políticas de Enfrentamento à

Responsável

Diretora - Salma Valencio; Chefe de Divisão - Rosângela Garcia Dorneles

Site/E-mail
Telefone

Violência contra as Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas, podendo ser solicitada pelos municípios.

salma-valencio@sdstjdh.rs.gov.br; rosangela-dorneles@sdstjdh.rs.gov.br; dpm-sjdh@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3288-7364 (51) 3288-7361

ORIENTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA POPULAÇÃO LGBT
AÇÃO

Capacitações ao funcionalismo:
- apresentar ao funcionalismo municipal subsídios legais que amparam para um atendimento adequado à população LGBT e suas especificidades;
- instituir coordenadorias municipais ou assessorias;
- dialogar com o poder público municipal sobre a importância de ter alguém responsável pela pauta e com conhecimento sobre as especificidades dessa

Descrição

população;
- articular com os municípios os casos de violências ou violações vindas através do disque 100;
- subsidiar tecnicamente para elaboração de legislações, normas ou resoluções que atendam à comunidade LGBT e suas especificidades;
- assessorar para possíveis convênios na área de direitos humanos que atendam à população de LGBTs;
- contribuir tecnicamente para construção de políticas públicas para LGBTs.

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Adriana Souza - Assessora da Coordenadoria de Diversidade Sexual do DDHC/SDSTJDH
www.sdstjdh.rs.gov.br | adriana-souza@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3288-7393
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EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROCON RS
AÇÃO
O Procon RS está investindo na educação para o consumo e no fortalecimento do Sistema Estadual de Educação para o Consumo. A intenção é educar o

Descrição

Outras
informações
Responsável
Site/E-mail
Telefone

consumidor gaúcho e prepará-lo ainda mais para as relações de consumo. Neste sentido, o órgão está realizando em 2017 ações e encontros que envolvem
todos os membros do Sistema no Estado.
A atuação com a Escola Superior de Defesa do Consumidor permanecerá através de cursos e produção de notas técnicas, além da educação ao consumo
infantil para as crianças do Estado por meio de atividades lúdicas em escolas com o super-herói Proconito. Os municípios interessados em participar podem
fazer contato direto com a direção do Procon RS.
Maria Elizabeth Pereira – Diretora do Procon RS
www.procon.rs.gov.br
(51) 3287-6200 - Das 10h às 16h

MUNICIPALIZAÇÃO DO PROCON RS
AÇÃO
O Programa de Municipalização da Defesa do Consumidor no RS é um programa de extrema importância, não só pela divulgação da proteção e defesa do

Descrição

consumidor, como também pelo estabelecimento de um intercâmbio de informações entre os municípios e adoção de medidas conjuntas para a valorização e
respeito à cidadania no Rio Grande do Sul, visando à integração de todo o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor (Sistecon).
No Rio Grande do Sul, existem 82 Procons municipais e cinco balcões do consumidor, facilitando assim a vida da população, que poderá registrar suas

Outras
informações

reclamações no próprio local onde vivem sem precisar se deslocar até a capital. Os Procons municipais também contam com o apoio técnico e jurídico do
Procon Estadual, sendo que um dos objetivos desta parceria é estimular, cada vez mais, a criação de Procons municipais por todo o território estadual. O
objetivo do Procon RS é estimular o maior número de prefeituras para que criem o Procon ou um balcão do consumidor em sua cidade. O Procon RS está
disponível para dar a orientação necessária.

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Maria Elizabeth Pereira - Diretora do Procon RS
www.procon.rs.gov.br
(51) 3287-6200 - Das 10h às 16h
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DEPPAD – Departamento Estadual de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas
AÇÃO
O Departamento de Políticas Públicas sobre Drogas foi instituído através da Lei Estadual 13.707/2011, estando vinculado à Secretaria de Desenvolvimento
Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos. O Departamento é encarregado de promover ações que contribuam para a inclusão social, reduzindo os

Descrição

riscos de envolvimento com drogas, visando primordialmente estabelecer uma rede composta por todos que conjuntamente possam promover políticas
permanentes de prevenção, cuidado/atenção e autoridade - eixos de atuação que compõem a política sobre drogas. Além disso, conforme a mencionada
Lei, o Departamento tem como atribuições gerir o Fundo Estadual sobre Drogas e estabelecer as prioridades para o cumprimento das recomendações do
Conselho Estadual sobre Drogas (CONED).
Possui como respaldo para a sua atuação o Acordo de Cooperação nº 01/2017/FUNAD/SENAD/MJC (DOU nº 48, 10/03/2017), documento assinado pela

Outras
informações

União, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), pelo Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul, com o escopo de capitalizar recursos para o Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD). Ainda, o Departamento está em vias de estabelecer
parcerias com os órgãos da segurança pública e com o DETRAN-RS com o objetivo de facilitar a regulamentação e a destinação dos bens apreendidos e
declarados perdidos em favor da União, nos processos criminais que envolvem os crimes de tráfico de drogas.

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Irany Bernardes de Souza - Diretor
http://www.sdstjdh.rs.gov.br/inicial | deppad@sdstjdh.rs.gov.br | irany-souza@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3261-0824 e (51) 3261-0828
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CADASTRO ÚNICO – CADÚNICO
AÇÃO
Famílias que recebem até meio salário-mínimo per capita. O CadÚnico é utilizado como critério para inclusão da família em

Descrição

vários programas sociais. Atualmente, são cadastrados todos aqueles que estão inseridos em algum programa social, mesmo
que recebam acima do perfil CadÚnico. Atualmente, são 1.015.986 famílias cadastradas no RS.

Outras
informações

MDSA, Estado e municípios. O Estado oferece apoio técnico aos gestores e técnicos das prefeituras.

Responsável

Setor do Cadastro Único/Bolsa Família do Departamento de Assistência Social (DAS)

Site/E-mail
Telefone

www.sdstjdh.rs.gov.br | cadunico.rs@gmail.com

(51) 3288-6510, com Cláudio, Lurdiomara, Rosimeri e Vargas.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AÇÃO
Transferência direta de renda, cuja seleção é feita por meio dos dados inseridos no Cadastro Único, direcionado às famílias em situação de extrema

Descrição

pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. O programa busca garantir a essas famílias o
direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde.

Outras
informações

MDSA, Estado e municípios. O Estado oferece apoio técnico aos gestores e técnicos das prefeituras.

Responsável

Setor do Cadastro Único/Bolsa Família do Departamento de Assistência Social (DAS)

Site/E-mail
Telefone

www.sdstjdh.rs.gov.br | cadunico.rs@gmail.com

(51) 3288-6510, com Cláudio, Lurdiomara, Rosimeri e Vargas.

28

DIVULGAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO ID JOVEM
AÇÃO

Descrição

O Programa Identidade Jovem é destinado às pessoas com idade entre 15 e 29 anos, pertencentes à família com renda mensal de até dois salários-mínimos e
inscritas no cadastro único do Governo Federal.

Outras
informações

O ID Jovem é o documento que possibilita acesso aos benefícios de meia-entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos e também a vagas gratuitas ou

Responsável

Ricardo Bassi

Site/E-mail
Telefone

com desconto no Sistema de Transporte Coletivo Interestadual, conforme disposto no Decreto 8.537/2015.

juventude.gov.br/idjovem
(51) 3288-7390

AGENDA GAÚCHA DO TRABALHO DECENTE PARA A JUVENTUDE
AÇÃO

Descrição
Outras
informações
Responsável
Site/E-mail
Telefone

Juntamente com a OIT (Organização Internacional do Trabalho) está sendo construída a Agenda Gaúcha de Trabalho Decente para a Juventude.

Em 2016 foi publicado o decreto governamental que institui o Grupo de Trabalho responsável pela criação da agenda e, em 2017, reuniões do GT produzirão
diretrizes que formarão a Agenda Gaúcha de Trabalho Decente para a Juventude.
Ricardo Bassi
sdstjdh.rs.gov.br | facebook.com/dpjuventuders | ricardo-bassi@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3288-7390
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CONTRIBUIÇÃO À REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E LETALIDADE JUVENIL
AÇÃO

Descrição

Ações que objetivam potencializar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a reduzir a violência e a letalidade juvenil como a implementação dos
Centros de Juventude (POD/BID), lançamento do Observatório da Juventude, fortalecimento da rede CIPAVE e participação no GGI-E Prevenção.

Outras
informações

As atividades desenvolvidas são realizadas em integração com as demais secretarias e vinculadas ao Estado.

Responsável

Ricardo Bassi

Site/E-mail
Telefone

sdstjdh.rs.gov.br | facebook.com/dpjuventuders | ricardo-bassi@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3288-7390

Incentivo à criação de órgãos gestores de juventude
AÇÃO

Descrição

Trabalhar as potencialidades dos jovens gaúchos e promover a garantia de seus direitos a partir do fomento à criação de órgãos gestores municipais de
juventude e conselhos municipais de juventude.

Outras
informações

Realização de diagnóstico dos órgãos gestores municipais de juventude e conselhos municipais de juventude, fortalecimento do diálogo com as juventudes

Responsável

Ricardo Bassi

Site/E-mail
Telefone

nos municípios, tendo como foco principal o empoderamento, participação e protagonismo juvenil no Rio Grande do Sul.

sdstjdh.rs.gov.br | facebook.com/dpjuventuders | ricardo-bassi@sdstjdh.rs.gov.br
(51) 3288-7390
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
PESCA E COOPERATIVISMO

31

PROGRAMA GESTÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

AÇÃO

Sensibilização de famílias para ações que permitam obter indicadores sobre a evolução das condições sociais, econômicas e ambientais dos

Descrição

estabelecimentos assistidos, com racionalização da mão de obra e do uso de insumos externos à propriedade, qualificação do saneamento básico
rural e incorporação de uma mudança comportamental quanto à gestão integral do estabelecimento rural.

Outras
informações

SDR e Emater

Responsável

Procure o escritório da Emater em seu município.

PROGRAMA INTEGRADO DE PESCA E AQUICULTURA

AÇÃO

Construção de viveiros de piscicultura, implantação de unidades de referência tecnológica, apoio à produção e à comercialização de peixe,

Descrição

ordenamento pesqueiro e aquícola.
O programa é feito por convênio entre SDR (máquinas), prefeitura (combustível, operador, manutenção, licença ambiental) e Emater (projeto técnico).

Outras
informações

SDR e Emater

Responsável

Procure o escritório da Emater em seu município.

32

AÇÃO

PROGRAMA FORTALECIMENTO ETNOSUSTENTÁVEL E DESENVOLVIMENTO
SOCIOECONÔMICO DE COMUNIDADES INDÍGENAS

É desenvolvido por meio de projetos elaborados nas aldeias com a assistência técnica da Emater. É feito a partir de termo de cooperação técnica

Descrição

com a SDR para execução das atividades de perfuração e construção de poços.

Outras
informações

SDR

Responsável

SDR

Telefone

(51) 3218-3385

CONVÊNIOS COM GOVERNO FEDERAL
AÇÃO

Patrulha mecanizada (Incra), Apoio aos territórios rurais (MDA), Atepa (MPA), geocadastro de imóveis rurais (regularização fundiária) (MDA), Água

Descrição

para todos (MI), Redes de água (INCRA), Quintais Sustentáveis (Incra), e desenvolvimento territorial (caminhões e pontes) (MDA).

Outras
informações

SDR

Responsável

SDR

Telefone

(51) 3218-3385
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PROGRAMA ESTADUAL DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (PEAF)
AÇÃO

Implantação de agroindústrias familiares, legalização dos empreendimentos, qualificação profissional, assistência técnica e extensão rural,

Descrição

participação em feiras e eventos.

Outras
informações

SDR

Responsável

SDR

Telefone

(51) 3218-3356

PROGRAMA DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR E CAMPONESA
AÇÃO

O Programa de Apoio à Agricultura Familiar e Camponesa tem como objetivo fomentar projetos integrados na estruturação de unidades

Descrição

agroindustriais, agregar valor aos produtos agropecuários e incluir os agricultores familiares e camponeses nas cadeias produtivas regionais.

Outras
informações

SDR

Responsável

SDR

Telefone

(51) 3218-3356

34

DESENVOLVIMENTO E APOIO À INFRAESTRUTURA RURAL
AÇÃO
Apoio logístico à comercialização para a modernização de centrais de distribuição de alimentos da agricultura familiar. Análise e encaminhamento

Descrição

para contratação de projetos de irrigação e armazenamento via financiamento FEAPER. Atendimento de demandas municipais na cedência e doação
de máquinas e equipamentos para melhoria na infraestrutura rural; Fiscalização das máquinas em operação e das obras desenvolvidas, auxílio na
manutenção do parque de máquinas; Organização na logística de entregas e retiradas de máquinas aos municípios. Acompanhamento da regularidade
dos projetos de irrigação e armazenamento de água enquadrados na LO Fepam (Apoio à Infraestrutura Rural e Segunda Água).
Prefeituras municipais.

Responsável
Telefone

SDR
(51) 3218-3385

35

EMATER

36

APROXIMAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS PARA MULHERES RURAIS
AÇÃO

Descrição

Divulgação, orientação, acesso a projetos e programas que visam à autonomia das mulheres em sua atividade produtiva no meio rural.

Outras
informações

Organizações de mulheres rurais, sindicatos rurais e secretarias municipais e de Estado.

Responsável

EMATER/ASCAR

Site/E-mail
Telefone

www.emater.tche.br | iargenta@emater.tche.br
(51) 2125-3081

PLANEJAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL SOCIAL PARA JOVENS RURAIS
AÇÃO

Descrição

Ações que visam contribuir para o trabalho e renda para os jovens no meio rural na perspectiva da sucessão familiar.

Outras
informações

Secretarias municipais e de Estado, organização de jovens rurais.

Responsável

EMATER/ASCAR

Site/E-mail
Telefone

www.emater.tche.br | iargenta@emater.tche.br
(51) 2125-3081

37

SECRETARIA DO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

38

SENSIBILIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE COLETA SELETIVA
AÇÃO

Consiste em atividades de capacitação e sensibilização, visando apoiar a implementação dos serviços de coleta seletiva e de triagem dos resíduos sólidos

Descrição

urbanos municipais. A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA) pode contribuir com a capacitação da comunidade local e orientação
técnica para a estruturação de unidades de triagem e classificação dos resíduos recicláveis, em conformidade com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do
Estado, bem como com os planos municipais ou regionais.

Outras
informações

Fundação Estadual de Proteção Ambiental / ASSEA

Responsável

ASSTEC

Site/E-mail
Telefone

www.sema.rs.gov.br | lilian-zenker@sema.rs.gov.br
(51) 3288-8199

MOBILIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 3P
AÇÃO
A A3P é um programa que busca incorporar os princípios da responsabilidade socioambiental nas atividades da Administração Pública, através do estímulo

Descrição

a determinadas ações que vão desde uma mudança nos investimentos, compras e contratações de serviços pelo governo, passando pela sensibilização e
capacitação dos servidores, pela gestão adequada dos recursos naturais utilizados e resíduos gerados, até a promoção da melhoria da qualidade de vida no
ambiente de trabalho.

Outras
informações

Fundação Estadual de Proteção Ambiental / ASSEA / ASSTEC

Responsável

Gabinete SEMA

Site/E-mail
Telefone

www.sema.rs.gov.br | lilian-zenker@sema.rs.gov.br
(51) 3288-8199
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FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS A PARTIR DA COMPOSTAGEM
AÇÃO
A compostagem é o processo biológico de decomposição e de reciclagem da matéria orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal formando
um composto. A compostagem propicia um destino útil para os resíduos orgânicos, evitando sua acumulação em aterros e melhorando a estrutura dos
solos. Esse processo permite dar um destino aos resíduos orgânicos agrícolas, industriais e domésticos, como restos de comidas e resíduos do jardim. Esse
processo tem como resultado final um produto - o composto orgânico - que pode ser aplicado ao solo para melhorar suas características, sem ocasionar

Descrição

riscos ao meio ambiente. Os produtos da compostagem são largamente utilizados em jardins, hortas, substratos para plantas e na adubação de solo para
produção agrícola em geral, como adubo orgânico devolvendo à terra os nutrientes de que necessita, aumentando sua capacidade de retenção de água,
permitindo o controle de erosão e evitando o uso de fertilizantes sintéticos.

Outras
informações

Fundação Estadual de Proteção Ambiental / ASSEA

Responsável

ASSTEC

Site/E-mail
Telefone

www.sema.rs.gov.br | lilian-zenker@sema.rs.gov.br
(51) 3288-8199
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SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
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DEPARTAMENTO DE CIDADANIA
AÇÃO

Descrição
Responsável
Site/E-mail
Telefone

Assessorias técnicas para adesão ao futuro Sistema Estadual de Cultura.

Leoveral Golzer Soares

www.cultura.rs.gov.br | leo-golzer@sedac.rs.gov.br
(51) 3288-7536 e (51) 3288-7519

SISTEMA PRÓ-CULTURA
AÇÃO

Descrição

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Oferece financiamento público para ações na área cultural por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

Rafael Balle

www.procultura.rs.gov.br | rafael-balle@sedac.rs.gov.br
(51) 3288-7523

42

SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS
AÇÃO

Descrição
Responsável
Site/E-mail

Auxilia na implantação e modernização das bibliotecas públicas e no treinamento das equipes.

Morgana Marcon

www.cultura.rs.gov.br | coordenacaosebprs@gmail.com

SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS
AÇÃO

Descrição
Responsável
Site/E-mail
Telefone

Oferece assessoria para criação e implantação de museus, adequação à legislação.

Carine Silva Duarte

www.cultura.rs.gov.br | semrsmuseus@gmail.com
(51) 3288-7530 e (51) 3288-7537
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MUSEU ANTROPOLÓGICO DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO

O acervo do MARS é formado, prioritariamente, por documentos e objetos frutos de pesquisas etnográficas e arqueológicas, realizadas regionalmente. No

Descrição

Responsável
Site/E-mail
Telefone

centro de documentação da instituição, constam, além de obras sobre tema, fotografias, entrevistas, objetos de uso cotidiano, até aqueles de conotação
ritual e sagrada intrínseca.

Débora Mutter

www.cultura.rs.gov.br | mars@sedac.rs.gov.br
(51) 3288-7664

MUSEU ARQUEOLÓGICO DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO
O MARSUL, instituição da Secretaria do Estado da Cultura, foi criado pelo Decreto Estadual 18009/66, de 12 de agosto de 1966. Seu idealizador e fundador
foi o professor da rede estadual Eurico Theófilo Miller, que realizava pesquisas na área arqueológica. Na década de 60 fez parte do Programa Nacional de

Descrição

Pesquisas Arqueológicas - PRONAPA. O acervo do museu é composto por coleções oriundas de pesquisas em sítios pré-coloniais, contendo materiais de

Site/E-mail

www.cultura.rs.gov.br

Telefone

grupos caçadores-coletores; pescadores coletores do litoral; e horticulores. E também de sítios do período colonial.

(51) 3542-1553
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MUSEU DE COMUNICAÇÃO HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA
AÇÃO

O Museu da Comunicação Hipólito José da Costa é uma instituição cultural voltada para a conservação, a pesquisa e a divulgação da história da

Descrição

Comunicação Social no RS. Seu acervo, disponível para consulta, abrange diferentes áreas da comunicação: imprensa, televisão e vídeo, rádio e fonografia,
publicidade e propaganda, fotografia e cinema.

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Yuri Victorino

www.cultura.rs.gov.br | museu.hipolito@gmail.com
(51) 3224-4252 e (51) 3286-2051

MUSEU DA ARTE CONTEMPORÂNEA DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO

O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul - MAC RS - foi criado por meio do Decreto nº 34.205 de 04 de março de 1992, com o objetivo de

Descrição

Responsável
Site/E-mail
Telefone

pesquisar, preservar e divulgar um acervo de arte contemporânea regional, nacional e internacional. O MAC RS também tem como atribuição desenvolver
propostas educativas que visem à compreensão da arte contemporânea em suas várias modalidades.

Ana Aita
www.cultura.rs.gov.br | mac@sedac.rs.gov.br
(51) 3221-5900
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MUSEU DA ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS - é o principal museu de arte do Estado e um dos mais importantes do País. Seu acervo

Descrição

reúne mais de 3.649 obras de artistas nacionais e internacionais, compondo um panorama dos movimentos artísticos da arte brasileira ao longo do século XX
e, sobretudo, das artes visuais no Rio Grande do Sul, desde os seus primórdios, no século XIX, até os dias atuais.

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Paulo Amaral

www.cultura.rs.gov.br | comunicacao@margs.rs.gov.br

(51) 3227-2311 e (51) 3221-2646

MUSEU ESTADUAL DO CARVÃO
AÇÃO

Descrição
Site/E-mail
Telefone

O Museu Estadual do Carvão, localizado em Arroio dos Ratos, município gaúcho situado a 54 km de Porto Alegre, foi criado em 31 de março de 1986 com o
objetivo de preservar a história da exploração do carvão e a história dos mineiros. Possui uma área de aproximadamente 11 ha.

www.cultura.rs.gov.br | mcarvao@sedac.rs.gov.br
(51) 3656-1211
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MUSEU HISTÓRICO FARROUPILHA
AÇÃO
O Museu Histórico Farroupilha foi criado no governo de Ernesto Dornelles, pelo Decreto nº 3.858, de 11 de fevereiro de 1953. A escolha de Piratini para

Descrição

sediar o Museu decorre do fato de o município concentrar o maior conjunto arquitetônico tombado pelo Patrimônio Histórico, em âmbito estadual e
nacional.

Responsável
Site/E-mail

Telefone

Consuelo Vaz Robe

www.cultura.rs.gov.br | museufarroupilha@gmail.com

(53) 3257-1481

MUSEU JULIO DE CASTILHOS
AÇÃO

O Museu Julio de Castilhos (MJC) foi criado pelo Decreto-Lei nº 589, de 30 de janeiro de 1903, pelo Presidente do Estado, Antônio Augusto Borges de

Descrição

Medeiros, denominado “Museu do Estado”. Em 1907, passou a chamar-se “Museu Julio de Castilhos”, em homenagem a esse ex-presidente do Rio Grande
do Sul, falecido em 1903.

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Vanessa Souza
www.museujuliodecastilhos.rs.gov.br | museu_juliodecastilhos@sedac.rs.gov.br
(51) 3221-3959
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PARQUE HISTÓRICO GENERAL BENTO GONÇALVES
AÇÃO

Instituição vinculada à Secretaria do Estado da Cultura, o Parque Histórico General Bento Gonçalves foi criado através do Decreto nº 21.624, em 28 de

Descrição

janeiro de 1972. Está localizado na antiga Sesmaria do Cristal, originada por uma doação de terras feita por D. João VI ao alferes Joaquim Gonçalves da
Silva, pai do líder farroupilha Bento Gonçalves.

Responsável
Site/E-mail

Eutálio Germano da Silva

www.cultura.rs.gov.br | parquebento@hotmail.com; parque-bento@sedac.rs.gov.br

INSTITUTO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO ESTADUAL (IPHAE)
AÇÃO

Descrição

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Propor, por meio de acordos de cooperação técnica, a realização de inventários de patrimônio cultural material; orientar projetos de restauração de
edificações históricas e de valor cultural; e assessorar nas políticas públicas de preservação (tombamento e planos diretores municipais).

Mirian Rodrigues

www.cultura.rs.gov.br | mirian-rodrigues@sedac.rs.gov.br

(51) 3288-7532 e (51) 3288-7534
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INSTITUTO ESTADUAL DE ARTES CÊNICAS
AÇÃO

Descrição

Responsável
Site/E-mail
Telefone

O Instituto Estadual de Artes Cênicas – IEACen destina-se a atender às atividades que compõem as artes cênicas – circo, dança, teatro e ópera – em todo o
Estado do Rio Grande do Sul.

Clóvis Rocha

www.cultura.rs.gov.br | ieacen.rs@gmail.com

(51) 3221-2253

INSTITUTO ESTADUAL DE ARTES VISUAIS
AÇÃO

O IEAVI, criado em 1990, tem a função de coordenar ações relacionadas às artes visuais, promovidas pelo Governo do Estado. Entre seus objetivos, estão

Descrição

a ampliação do circuito da divulgação do objeto artístico e o incentivo à manifestação de novos talentos, bem como a pesquisa e documentação das artes
visuais no Rio Grande do Sul.

Responsável
Site/E-mail

Telefone

Ana Aita

www.cultura.rs.gov.br | ieavi@sedac.rs.gov.br

(51) 3216-9913
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INSTITUTO ESTADUAL DE MÚSICA
AÇÃO

Descrição

O Instituto Estadual de Música - IEM - foi criado pela Portaria nº 11 em 23 de novembro de 1990 para promover e apoiar políticas públicas para o segmento
musical em âmbito estadual.

Responsável

Tiago Lerina e Suélen Bavaresco

Site/E-mail

www.cultura.rs.gov.br | iem@sedac.rs.gov.br

Telefone

(51) 3226-9433

INSTITUTO ESTADUAL DO LIVRO
AÇÃO

Descrição

O Instituto Estadual do Livro - IEL -foi criado em 29 de janeiro de 1954, com o objetivo de difundir a literatura produzida no Estado, apoiando o surgimento de
novos escritores e trabalhando para a preservação da memória literária e cultural do Rio Grande do Sul.

Responsável

Patricia Langlois

Site/E-mail

www.iel.rs.gov.br | iel@sedac.rs.gov.br

Telefone

(51) 3314-6450 e (51) 3314-6451
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CASA DE CULTURA MARIO QUINTANA
AÇÃO

Descrição

Os espaços tradicionais da Casa de Cultura Mario Quintana estão voltados para o cinema, a música, as artes visuais, a dança, o teatro, a literatura, a
realização de oficinas e eventos ligados à cultura.

Responsável

Jessé Oliveira

Site/E-mail

www.ccmq.com.br | ccmq@ccmq.rs.gov.br

Telefone

(51) 3221-7147 e (51) 3226-4797

MEMORIAL DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO

O Memorial do Rio Grande do Sul foi criado através de um convênio entre o Governo Federal e o Governo Estadual, em setembro de 1996, como um centro

Descrição

histórico voltado para a preservação da cultura gaúcha. O prédio dos Correios e Telégrafos, construído entre os anos de 1910 e 1914 e tombado em 1980
pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi escolhido para ser a sede da instituição.

Responsável

Vinicius Brum

Site/E-mail

www.cultura.rs.gov.br | memorial@sedac.rs.gov.br

Telefone

(51) 3227-0882
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TEATRO DA ARENA
AÇÃO

Desde 1991, o Teatro de Arena abriga o Centro de Documentação e Pesquisa em Artes Cênicas. Seu acervo conta com textos oriundos do Departamento

Descrição

de Censura da Polícia Federal, 2.100 textos dramáticos, de autores nacionais e estrangeiros, adultos e infantis; livros de artes cênicas; uma videoteca com o
Projeto Memória Viva.

Site/E-mail
Telefone

www.cultura.rs.gov.br | teatrodearena@sedac.rs.gov.br

(51) 3226-0242

DIRETORIA DE TURISMO
AÇÃO
Orientar, dirigir e executar atividades de promoção e eventos, informações turísticas e planejamento; Propor e acompanhar projetos de desenvolvimento

Descrição

do turismo; Coordenar a elaboração e execução de programas de ordenação do produto turístico; Promover a articulação e relacionamento com entidades
públicas e privadas na sua área de competência; Coordenar a elaboração e execução de programas de promoção e comercialização do produto turístico;
Coordenar missões comerciais em nível estadual, nacional e internacional; Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo
Secretário de Estado. Planejamento e estruturação da oferta.

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Abdon Barretto Filho
www.setel.rs.gov.br | abdon-filho@turismo.rs.gov.br
(51) 3288-5400

52

DIVISÃO DE PROMOÇÃO E MARKETING
AÇÃO
Coordenar ações voltadas para a promoção e o apoio à comercialização do turismo, atenção ao turista e divulgação do turismo gaúcho; Fortalecer a
identidade, a promoção e a preservação da imagem do destino turístico do Rio Grande do Sul; Coordenar o desenvolvimento de campanhas publicitárias

Descrição

para a divulgação do Destino Turístico gaúcho; Analisar e avaliar o comportamento e as tendências do mercado turístico gaúcho; Prestar assessoria aos
municípios e regiões no desenvolvimento de atividades para a divulgação dos destinos, dos produtos e serviços turísticos; Coordenar atividades de
produção e de distribuição de material informativo e promocional; Participar em promoções e eventos em nível estadual, nacional e internacional; Participar
na elaboração de campanhas informativas e promocionais do Estado; Coordenar missões comerciais em nível estadual, nacional e internacional; Executar
outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Abdon Barretto Filho
www.setel.rs.gov.br | abdon-filho@turismo.rs.gov.br
(51) 3288-5400

OBSERVATÓRIO DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL
AÇÃO

Descrição

Coordenar atividades de gestão dos Centros de Atenção aos Turistas; Garantir a padronização da prestação de serviços de atendimento e de orientação ao
público em geral.

E-mail
Telefone

observatorio@turismo.rs.gov.br

(51) 3288-5400
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DIVISÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS (DEQUAL)
AÇÃO

Levantamento das necessidades de qualificação nos municípios e nas regiões turísticas; Coordenação do Pronatec Voluntário e Médio Tec voltados ao

Descrição

turismo no RS; Desenvolvimento de ações de qualificação para o trade turístico; Sensibilização sobre o turismo nas regiões e também nas escolas, nestas
últimas, através de um programa de treinamento em EAD para professores de escolas estaduais.

Responsável

Débora Tóffoli Snel e Susan Maciel

Site/E-mail

www.setel.rs.gov.br | qualifica@turismo.rs.gov.br

Telefone

(51) 3288-5428

CADASTUR
AÇÃO

CADASTUR é o Sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo. Executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com

Descrição

os órgãos oficiais de turismo nos 26 Estados do Brasil e no Distrito Federal, permite o acesso a diferentes dados sobre os prestadores de serviços turísticos
cadastrados. A Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, através da Diretoria de Turismo, executa o programa no Rio Grande do Sul.

Site/E-mail

www.setel.rs.gov.br | cadastur@turismo.rs.gov.br

Telefone

(51) 3227-5300, (51) 3227-5100, (51) 3226-4269
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CALENDÁRIO DE EVENTOS
AÇÃO

Calendário de Eventos Turísticos do Estado deve ser preenchido por entidades públicas ou privadas interessadas em registrar atividades no ramo. O

Descrição

prazo para a divulgação de festas com data no segundo semestre é 31 de março e para o primeiro semestre é 31 de agosto do ano anterior. Cabe aos
organizadores a responsabilidade por essas informações, acompanhadas pelo Questionário de Registro de Eventos Turísticos (QRET).

Responsável

Ana Beatriz Cossetin

Site/E-mail

www.setel.rs.gov.br/novoevento | ana-cossetin@turismo.rs.gov.br; ana-rosa@setel.rs.gov.br

Telefone

(51) 3288-5440

APLICATIVO SMARTPHONE
AÇÃO

O APP reúne informações sobre roteiros, destinos, eventos e cidades gaúchas em versão para dispositivos móveis, como smartphones e tablets, em versões

Descrição

compatíveis com sistemas android e IOS. A ferramenta é gratuita e tem como objetivo utilizar a plataforma para difundir os atrativos do Estado entre os
turistas que buscam conhecer o Rio Grande do Sul; ROTAS E ROTEIROS - Inclusão e no site promocional do turismo RS.

Outras
informações
Site/E-mail
Telefone

Segmentação do Turismo Gaúcho; Cats – Centros de Atendimento ao Turista; Programa: Desenvolvimento Sustentavél do Turismo – Regionalização do
Turismo.
www.turismo.rs.gov.br | susan-maciel@turismo.rs.gov.br
(51) 3227-5300, (51) 3227-5100, (51) 3226-4269
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PROGRAMA PRÓ-ESPORTE - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
AÇÃO
Programa instituído pela Lei Estadual 13.924/12 e regulamentado pelo Decreto Estadual 49.770/12, que visa promover a aplicação de recursos financeiros

Descrição

em projetos de fomento a praticas de esportivas e ao desenvolvimento do esporte em suas diversas modalidades e manifestações.
O Pró-Esporte/RS tem como objetivos principais: o fomento ao esporte de rendimento em todas as categorias e modalidades; implementação e conservação
de espaços públicos destinados às práticas esportivas; aquisição de material esportivo; valorização do profissional de educação física; promoção e

Outras
informações

desenvolvimento do esporte amador, em especial, o escolar; desenvolvimento e fomento do esporte como instrumento de inclusão social; incentivo à
pesquisa científica para desenvolvimento do esporte no Estado do RS; estímulo à prática de esporte de forma habitual e correta, visando melhorar a saúde da
população; formação de atletas; estímulo e fomento à prática regular de atividades esportivas entre crianças e adolescentes, visando à integração social como
instrumento de combate à drogadição, à violência e à criminalidade; valorização das entidades de práticas esportivas que trabalham com categoria de base,
as quais devem ser filiadas às suas respectivas federações e disputarem anualmente campeonatos oficiais. Os recursos financeiros do programa são oriundos
da renúncia fiscal do ICMS que o Governo do Estado concede às empresas patrocinadoras para que estas aportem nos projetos esportivos aprovados pela
câmara técnica, estas formadas por dez membros cujos órgãos estão previstos na lei supracitada, tendo o Secretário de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e
Lazer como presidente e membro nato.

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Gelson Pires

www.setel.rs.gov.br | gelson-pires@.rs.gov.br
(51) 3288-5403 e (51) 3288-5457

APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS E DE LAZER COM RECURSOS DA LEI 9.615/98 - LEI PELÉ
AÇÃO
Apoiar projetos esportivos, como: projetos sociais, academias ao ar livre, pequenas reformas, campeonatos e jogos, através de convênios entre a SEDACTEL

Descrição

e prefeituras. São valores de até R$ 20.000,00 com contrapartida do município de acordo com a LDO. A SEDACTEL divulga em seu site editais com
informações completas e prazos para que os municípios apresentem seus projetos. A seleção de projetos fica condicionada à análise técnica da SEDACTEL e
ao valor limite de cada edital.

Responsável

Gelson Pires

Site/E-mail

www.setel.rs.gov.br | gelson-pires@.rs.gov.br

Telefone

(51) 3288-5403 e (51) 3288-5457
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INSTITUTO ESTADUAL DO CINEMA
AÇÃO

Descrição

O Instituto Estadual de Cinema – IECINE – foi criado pelo Decreto Executivo nº 32.289 em 22 de julho de 1986 para incentivar e apoiar, de forma sistemática,
a produção, distribuição e exibição cinematográfica no Estado.

Responsável

Lierge Nardi

Site/E-mail

www.cultura.rs.gov.br | iecine@sedac.rs.gov.br

Telefone

(51) 3286-8100
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SECRETARIA da educação
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PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE)
AÇÃO
Visa integrar e articular permanentemente a educação, a saúde e a assistência social. Mais do que uma estratégia de integração das políticas setoriais, o PSE
se propõe a ser um novo desenho da política de educação e saúde já que: (1) trata a saúde e educação integrais como parte de uma formação ampla para
a cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos; (2) permite a progressiva ampliação das ações executadas pelos sistemas de saúde e educação com
vistas à atenção integral à saúde de crianças e adolescentes; (3) promove a articulação de saberes, a participação de estudantes, pais, comunidade escolar e

Descrição

sociedade em geral na construção e controle social da política pública. Ações: prevenção nas escolas (PSE), prevenção das ISTs, prevenção ao uso indevido
de álcool, tabaco, crack e outras drogas; promoção da cidadania, gestão de conflitos, violência e sensibilização para a paz; promoção da atividade física e
do lazer nas escolas; promoção e avaliação da saúde bucal; acompanhamento vacinal; promoção da nutrição e alimentação saudável; promoção da saúde
auditiva; promoção da saúde ocular; ações de combate ao mosquito Aedes Egypti, meio ambiente e higiene; consultórios itinerantes de odontologia e
oftalmologia (Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria).

Outras
informações

Destaca-se o compromisso tripartite (União, Estado e municípios) da formação dos profissionais da saúde, educação, assistência social e áreas afins envolvidas

Responsável

Carem Conceição da Silva Fortunato

E-mail

Telefone

com o PSE. Entre os parceiros, destacam-se as secretarias municipais de saúde, educação, assistência social, defensoria pública, controle social e universidades.

saude-escolar@seduc.rs.gov.br
(51) 3288-4757

PROGRAMA ESCOLA DA TERRA
AÇÃO
É uma das ações do Pronacampo, programa lançado pelo Governo Federal em 20 de março de 2012, Portaria 86 de 2 de fevereiro de 2013, que define ações

Descrição

específicas de apoio quanto à efetivação do direito à educação dos povos do campo e quilombola. Estão envolvidos nesta ação o Estado, os municípios e a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Responsável
E-mail
Telefone

Dariane Rodegheri
dariane-rodegheri@seduc.rs.gov.br
(51) 3288-4811
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL (PEF - RS) - APRENDENDO A SER CIDADÃO
AÇÃO

Descrição

Seminários municipais, regionais, estaduais e nacional de Educação Fiscal e Cidadania.

Outras
informações

O PEF - RS é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Fazenda e Secretaria de Estado da Educação, em parceria com os municípios através das Secretarias

Responsável

Jeanéte Saile Scherer

Site/E-mail
Telefone

Municipais de Educação e Fazenda.

educacaofiscal.rs.gov.br | jeanete-scherer@seduc.rs.gov.br
(51) 3288-4802

PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES
AÇÃO
Tem por objetivo fomentar a implantação dos conselhos escolares por meio da elaboração de material didático específico e formação continuada, presencial e

Descrição
Outras
informações
Responsável
E-mail
Telefone

a distância, para técnicos das secretarias estaduais e municipais de educação.
Destaca-se o compromisso tripartite (União, Estado e municípios) da formação dos profissionais da educação. O público-alvo é composto por professores,
funcionários, pais, alunos e diretores das escolas como membro nato do Conselho Escolar.
Rosangela Fernandes Soares

rosangela-soares@seduc.rs.gov.br
(51) 3288-4816
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COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E VIOLÊNCIA ESCOLAR (CIPAVE)
AÇÃO
Articulação para implantação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar (Cipaves) na rede de ensino estadual. As Cipaves têm o

Descrição
Outras
informações
Responsável
E-mail
Telefone

objetivo de diagnosticar as vulnerabilidades no âmbito escolar, visando ao planejamento de ações e à resolução dos problemas de forma viável e eficaz.
Gabinete de Políticas Sociais, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos,
Secretaria da Segurança Pública, Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação.
Luciane Manfro

luciane-manfro@seduc.rs.gov.br
(51) 3288-4732
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SECRETARIA da Saúde
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AÇÃO

Descrição

AÇÃO PERMANENTE DE ESTÍMULO AO AUTOCUIDADO - DIÁRIO DO AUTOCUIDADO Nº 1 - PLANTAS MEDICINAIS E CHÁS

Distribuição do Diário do Autocuidado. Publicação que tem o objetivo de apoiar as pessoas idosas e a sociedade em geral incentivando que os cidadãos
reflitam sobre sua saúde e sobre seu ambiente.

Outras
informações

Área Técnica de Saúde do Idoso DAS/SES e Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos DAS/SES.

Responsável

Priscilla Lunardelli

Site/E-mail
Telefone

www.saude.rs.gov.br | saudedoidoso@saude.rs.gov.br
(51) 3288-5895

REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA HIV E SÍFILIS NA ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO

Descrição

Fomentar a implantação de testagem rápida de HIV e sífilis na atenção básica dos municípios.

Outras
informações

Coordenação Estadual de DST/Aids.

Responsável

Elson Farias e Rebel Machado

Site/E-mail
Telefone

www.saude.rs.gov.br | transmissao-vertical@saude.rs.gov.br
(51) 3288-5914 e (51) 98405-3439
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MAIO VERMELHO - MÊS DE LUTA CONTRA O CÂNCER DE BOCA
AÇÃO
Dia estadual de luta contra o câncer de boca resultado da Lei 12.535 de 2006 de autoria do Deputado Adroaldo Loureiro. Desde então, no dia 31 de maio,

Descrição

são realizadas ações preventivas por todo o Estado. A partir de 2011 o CECO (Comitê de Entidades de Classe Odontológica), com o apoio da Seção de
Saúde Bucal, mobiliza profissionais da odontologia de todo o Estado a aderirem à Campanha Maio Vermelho.

Outras
informações

DAS/SES, CECO, CRORS, SOBRACID, UFRGS

Responsável

Seção de Saúde Bucal/DAS

E-mail

saudebucal@saude.rs.gov.br

Telefone

(51) 3288-5901
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AÇÃO

LINHA DE CUIDADO PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Apoiar os municípios para: inclusão e qualificação da atenção às pessoas em situação de violências nas redes de atenção à saúde; implementação de
serviços especializados para atenção integral às pessoas em situação de violência sexual; identificação de situações de violências no âmbito da atenção

Descrição

básica/primária à saúde em caráter preventivo e de promoção da saúde; vigilância das violências e incentivo à notificação compulsória das violências,
conforme o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN.

Outras
informações

Grupo de Trabalho Atenção às Pessoas em Situação de Violência – Secretaria Estadual de Saúde/RS

Responsável

Gisleine Silva e Ana Lovato

E-mail

saudedamulher@saude.rs.gov.br

Telefone

(51) 3288-5903 e (51) 3288-5906

HABILITAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENÇÃO À INTERRUPÇÃO DE GRAVIDEZ NOS CASOS PREVISTOS EM LEI
AÇÃO
Descrição

Apoiar os municípios para a habilitação de serviços de saúde que realizem a interrupção da gestação com a finalidade de ampliação do acesso às
adolescentes e mulheres ao direito previsto em lei.

Outras
informações

Seção de Saúde da Mulher – Secretaria Estadual de Saúde

Responsável

Gisleine Silva e Ana Lovato

E-mail

saudedamulher@saude.rs.gov.br

Telefone

(51) 3288-5903 e (51) 3288-5902

65

AÇÃO
Descrição
Outras
informações
Responsável

FÓRUM PERINATAL DO RS

Humanização e qualificação do pré-natal, parto e nascimento, por meio da discussão com a sociedade civil, trabalhadores(as) das políticas públicas,
gestores(as), prestadores de serviços e usuários(as).

Seção de Saúde da Mulher – Secretaria Estadual de Saúde

Gisleine Silva e Ana Lovato

E-mail

saudedamulher@saude.rs.gov.br

Telefone

(51) 3288-5903 e (51) 3288-5902

HABILITAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO CONTEXTO DO SISTEMA PRISIONAL GAÚCHO
AÇÃO

Garantir a assistência e atenção integral à saúde em nível de atenção básica às pessoas privadas de liberdade. As regulamentações federais (Portaria
Interministerial MS/MJ nº 01/2014 e Portaria GM/MS nº 482/2014) e as regulamentações estaduais (Resolução CIB nº 257/2011 e nº 453/2011) estabelecem

Descrição

os critérios mínimos para o funcionamento dos serviços de saúde de atenção básica no sistema prisional. O RS é considerado pioneiro no Brasil no processo
de municipalização e de cofinanciamento de Equipes de Atenção Básica - prisional (EAB p), bem como com o maior número de EAB p do Brasil. Além da
coordenação do cuidado à saúde em rede, o serviço também envolve a articulação da visitação domiciliar aos filhos de mulheres encarceradas pelo Programa
Primeira Infância Melhor (PIM).

Outras
informações

Secretarias Municipais de Saúde, Superintendência dos Serviços Penitenciários, Política Prisional/Promoção de Equidades em Saúde, Primeira Infância Melhor.

Responsável

Departamento de Ações em Saúde

E-mail
Telefone

ab-prisional@saude.rs.gov.br
(51) 3288-5894
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AÇÃO

Descrição

EXPANSÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Modelo assistencial preconizado pelos Governos Federal e Estadual, com o objetivo de qualificar a Atenção Básica.

Outras
informações

O Governo do Rio Grande do Sul apresenta um elenco de cofinanciamento para a implantação da ESF, bem como de equipes de Saúde Bucal na Saúde da

Responsável

Raíssa Barbieri Ballejo Canto

Site/E-mail
Telefone

AÇÃO

Família.

atencaobasica.saude.rs.gov.br | atencaobasica-esf@saude.rs.gov.br
(51) 3288-5904 ou 5905, (51) 8405-3439, (51) 3288-5914 (Gabinete DAS - Departamento de Ações em Saúde)

NÚCLEO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO E APOIO À REINSERÇÃO SOCIAL DOS PACIENTES EGRESSOS DO INSTITUTO
PSIQUIÁTRICO FORENSE MAURÍCIO CARDOSO (IPFMC)
Apoio para as ações relacionadas à reinserção social do paciente egresso do hospital de custódia e tratamento penal - IPFMC (viabilização da rede de serviços
que darão assistência ao paciente, bem como recursos da Assistência Social) respeitando um Plano Terapêutico Singular (PTS) elaborado em conjunto com a

Descrição

Equipe Assistente que acompanhou a internação do paciente no IPFMC, com o grupo de técnicos da SES que colaboram na elaboração da rede que acolherá
o paciente no município que consta em seu Projeto de Vida.

Outras
informações

Coordenação Estadual de Saúde Mental

Responsável

Departamento de Ações em Saúde

Site/E-mail
Telefone

www.saude.rs.gov.br | saudemental@saude.rs.gov.br
(51) 3288-5908
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AÇÃO

NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE MENTAL JUNTO AO SISTEMA PRISIONAL FEMININO

Elaborar e realizar capacitações das Equipes de Apoio Matricial, bem como das equipes técnicas e de segurança da SUSEPE que atuam junto ao Sistema
Prisional Feminino no RS e que necessitem de uma qualificação a fim de evitar o aumento das práticas de violência contra a população carcerária feminina

Descrição

pertencentes às 1a, 2a e à 18a CRS do RS.

Outras
informações

Coordenação Estadual de Saúde Mental

Responsável

Departamento Estadual da Saúde Mental

Site/E-mail
Telefone

www.saude.rs.gov.br | saudemental@saude.rs.gov.br;ab-prisional@saude.rs.gov.br
(51) 3288-5908 e (51) 3288-5894

AGOSTO DOURADO
AÇÃO
Descrição
Outras
informações

A Semana Mundial de Aleitamento Materno (Smam) busca desenvolver ações de promoção do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e continuado
com a alimentação complementar saudável até os dois anos ou mais de vida do bebê.
No Brasil, em 12 de abril de 2017, foi aprovada a Lei 13.435, que institui o mês de agosto como o Mês do Aleitamento Materno, intensificando as
ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno. O padrão-ouro de qualidade do leite materno é
representado pela cor dourada.

Responsável
Site
Telefone

Seção de Saúde da Criança e Adolescente
www.saude.rs.gov.br
(51) 3288-5906
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AÇÃO

PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM)

Política pública pioneira no Brasil, o Primeira Infância Melhor (PIM) é uma ação transversal de promoção do desenvolvimento integral da primeira infância.
Tem como objetivo orientar as famílias, a partir de sua cultura e experiências, para que promovam o desenvolvimento integral de suas crianças, desde a
gestação até os 5 anos de idade. Desenvolve-se através de visitas domiciliares e atividades comunitárias realizadas semanalmente a famílias, prioritariamente

Descrição

aquelas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. Visa o fortalecimento de suas competências para o cuidado, educação e proteção
de suas crianças, através de atividades lúdicas específicas, com foco no estímulo dos aspectos emocionais, físicos, intelectuais e sociais. Compõe um dos
projetos prioritários da Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul, além de integrar programas estratégicos do Governo do Estado. É um dos
pilares para iniciativas previstas no Criança Feliz, do Governo Federal, e é reconhecido como uma das tecnologias sociais mais consistentes para o cuidado
com as infâncias na América Latina.

O PIM é coordenado pela Secretaria Estadual da Saúde, com apoio das Secretarias da Educação, da Cultura, do Trabalho e do Desenvolvimento Social,

Outras
informações

da Justiça e dos Direitos Humanos e do Gabinete de Políticas Sociais. Como aderir: as prefeituras oficializam à SES o interesse em aderir ao PIM, cuja
formalização ocorre através da assinatura do Termo de Adesão, conforme a Portaria 578/2013 e a Lei 12.544/2006 alterada na Lei 14.594/2014. A
execução do PIM é de responsabilidade das prefeituras municipais. As Secretarias da Saúde, Assistência Social e Educação são prioritárias na implantação e
implementação da política nos municípios.

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Francisco Dar - Coordenador Estadual do PIM
www.pim.saude.rs.gov.br | pim@saude.rs.gov.br
(51) 3288-5955
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AÇÃO

PROJETO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
O Projeto tem como objetivo estimular e apoiar a auto-organização produtiva de aglomerações setoriais e promover o desenvolvimento dos seus territórios, visando

Descrição

Outras
informações

Responsável
E-mail
Telefone

elevar a competitividade econômica por meio da cooperação entre empresas, produtores, comunidade e instituições públicas e privadas.
• Governo Federal (Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário); Governo Estadual (Secretarias: Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; Agricultura; Modernização
Administrativa e dos Recursos Humanos; Planejamento, Governança e Gestão; Cultura, Turismo e Lazer; Des. Rural, Pesca e Cooperativismo; Des. Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos; Segurança Pública; Casa
Civil); Sistema “S” (SEBRAE, SENAC, SENAR, SESI, IEL);
• Instituições financeiras públicas (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul); Cooperativas de crédito (SICREDI e CRESOL);
• Instituições financeiras privadas (Santander);
• Bancos de desenvolvimento (BRDE e BADESUL);
• Instituições de microfinanças (Portosol, ICC Serra, Imembuí, Frederico Markus);
• Bancos comunitários (Porto Alegre, Caxias do Sul, Rio Grande, Pelotas, Passo Fundo, Erechim, Ijuí, Santa Cruz do Sul e Frederico Westphalen);
• Universidades (UFRGS, UFPEL, FURG, UFSM, UERGS, UCPEL, UPF, ULBRA, PUC, UCS, UNISINOS, URI, UNIJUI, UNISC, UNICRUZ);
• Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia;
• Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER e EMBRAPA);
• Prefeituras municipais;
• Sociedade civil.

Carlos Alberto Hundertmarker - Diretor
carlos-hundermarker@sdect.rs.gov.br
(51) 3288-5574

MICROCRÉDITO
AÇÃO
Descrição

Outras
informações

Responsável
E-mail
Telefone

O Programa Gaúcho de Microcrédito é uma política pública parametrizada pelo Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado – PNMPO, cujo objetivo é constituir uma
rede de apoio para promover e dinamizar os mecanismos de microfinanciamento e suporte à gestão, compatíveis com as especificidades dos pequenos empreendimentos, contribuindo
profundamente com a geração de trabalho e renda, o empreendedorismo, a cultura da gestão, a sustentabilidade das atividades produtivas e com o desenvolvimento local e regional.
• Governo Federal (Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário); Governo Estadual (Secretarias: Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; Agricultura; Modernização
Administrativa e dos Recursos Humanos; Planejamento, Governança e Gestão; Cultura, Turismo e Lazer; Des. Rural, Pesca e Cooperativismo; Des. Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos; Segurança Pública; Casa
Civil); Sistema “S” (SEBRAE, SENAC, SENAR, SESI, IEL);
• Instituições financeiras públicas (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul); Cooperativas de crédito (SICREDI e CRESOL);
• Instituições financeiras privadas (Santander);
• Bancos de desenvolvimento (BRDE e BADESUL);
• Instituições de microfinanças (Portosol, ICC Serra, Imembuí, Frederico Markus);
• Bancos comunitários (Porto Alegre, Caxias do Sul, Rio Grande, Pelotas, Passo Fundo, Erechim, Ijuí, Santa Cruz do Sul e Frederico Westphalen);
• Universidades (UFRGS, UFPEL, FURG, UFSM, UERGS, UCPEL, UPF, ULBRA, PUC, UCS, UNISINOS, URI, UNIJUI, UNISC, UNICRUZ);
• Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia;
• Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER e EMBRAPA);
• Prefeituras municipais;
• Sociedade civil.

Jorge Luis Ribeiro Imperatore
jorge-imperatore@sdect.rs.gov.br
(51) 3288-5555
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PROJETO DE EXTENSÃO PRODUTIVA E INOVAÇÃO

AÇÃO
O Projeto tem como objetivo promover o desenvolvimento da indústria através das pequenas e médias empresas industriais, buscando maior equidade
entre as regiões do RS. O Projeto Extensão Produtiva e Inovação constitui-se em um sistema de resolução, oferta e busca de serviços para solução de

Descrição

problemas técnicos, de gestão e custos para empresas. Apoio para expansão produtiva e inovação, por intermédio de ações de assessoria direta a indústrias
e agroindústrias. Aumento da eficiência e competitividade das empresas, com incremento da produção, do emprego e da renda e o desenvolvimento dos
setores econômicos e das cadeias e arranjos produtivos do Estado e de suas regiões.

Outras
informações
Responsável
E-mail
Telefone

AÇÃO
Descrição

Outras
informações

Responsável
E-mail
Telefone

O Projeto Extensão Produtiva e Inovação/PEPI está vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia/SDECT e sob a
coordenação do Departamento de Apoio à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte/DAMEPP, sendo resultante de convênio firmado com Instituições de
Ensino Superior/IES, através de editais lançados e efetivados conforme metodologia com termos de execução específicos às partes conveniantes.
Érbio Assis Webster Andretto - Coordenador do Projeto
erbio-andretto@sdect.rs.gov.br
(51) 3288-5573 ou (51) 3288-5574

FÓRUM PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FOPEMEPE RS
O FOPEMEPE/RS foi instituído pelo Decreto nº 48.665 de 8 de dezembro de 2011, atendendo ao disposto no art. 76 da LC 123/2006, e regulamentado pelo Decreto nº 52.438 de 26 de
junho de 2015. O FOPEMEPE/RS é um espaço de debates e conjugação de esforços entre o governo e o setor privado para a elaboração de propostas orientadas à implantação de políticas
públicas às microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao desenvolvimento dos pequenos negócios no Estado.
ENTIDADES GOVERNAMENTAIS:
• Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
• Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão
• Secretaria da Fazenda
• Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos
Humanos
• Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação
• Secretaria da Saúde – Vigilância Sanitária
• Secretaria da Segurança Pública – Brigada Militar e Corpo de
Bombeiros
• Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – JUCERGS
• Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL
• BADESUL Desenvolvimento – Agência de Fomento/RS
• Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE

ENTIDADES DE APOIO E REPRESENTAÇÃO:
• Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - FIERGS
• Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul - FEDERASUL
• Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul – FECOMÉRCIO
• Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul
• Federação das Associações de Município do Estado do Rio Grande do Sul – FAMURS
• Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL/RS
• Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul – CRCRS
• Caixa Econômica Federal – CEF
• Banco do Brasil – BB
• Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
• Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/RS

Carlos Alberto Boa Nova Andrade - Coordenador do Programa
carlos-andrade@sdect.rs.gov.br
(51) 3288-6556
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AÇÃO

Descrição

REDES DE COOPERAÇÃO

O Programa tem como objetivo fomentar a cooperação entre empresas, gerar um ambiente estimulador ao empreendedor e fornecer suporte técnico
necessário à formação, consolidação e desenvolvimento das redes entre microempresas e empresas de pequeno porte.

Outras
informações

Atua em parceria com Instituições de Ensino Superior, estabelecidas nas diversas regiões dos COREDES.

Responsável

Elci Lado Aguirre - Coordenadora do Programa

E-mail
Telefone

elci-aguirre@sdect.rs.gov.br
(51) 3288-6559

APOIO A INICIATIVAS MUNICIPAIS
AÇÃO
Descrição

Apoiar a implantação de áreas industriais municipais através de repasse de recursos financeiros às prefeituras para implantação da infraestrutura básica
(terraplenagem, drenagem, pavimentação das vias internas, rede de água, esgoto e energia elétrica), bem como para assessoramento técnico para a escolha
da gleba para localização da área industrial e elaboração do plano diretor.

Outras
informações

Prefeituras municipais

Responsável

Lucidio Inacio Valoni Avila - Diretor

E-mail
Telefone

lucidio-avila@sdect.rs.gov.br
(51) 3288-1104
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AÇÃO

INVEST RS
O Programa Invest RS é uma iniciativa da SDECT, em parceria com a FIERGS, e foi formulado com o objetivo de articular as ações proativas do Estado
voltadas à atração de investimentos, trazendo o Rio Grande do Sul para o mapa dos investidores nacionais e internacionais. A missão do Invest RS é apoiar

Descrição

investidores que estão explorando oportunidades de negócios no Brasil e na América do Sul, evidenciando as vantagens competitivas do Rio Grande do
Sul. A cooperação com a FIERGS reforça a articulação entre entes públicos e privados para a atração de investimentos, criando uma sinergia fundamental
e profissional alinhada com as melhores práticas de atração de investimentos do mundo. O Portal do Invest RS é a ferramenta que promove o RS no meio
virtual através de uma linguagem profissional, ágil e direta, voltada para o mundo dos negócios internacionais.

Outras
informações
Responsável
Site/E-mail
Telefone

As prefeituras são grandes parceiras nessa iniciativa, uma vez que são os municípios os receptores finais do investimento internacional, e seu envolvimento
é essencial para o sucesso do Programa. As prefeituras que tenham interesse em demonstrar suas oportunidades de investimentos e setores econômicos
estratégicos para seu crescimento podem entrar em contato com o Invest RS para participarem das nossas ações e eventos.
Christiano Cruz Ambros
www.investrs.com.br | invest@sdect.rs.gov.br
(51) 3288-1131

INTERIORIZAÇÃO SALA DO INVESTIDOR
AÇÃO
Descrição

Nas interiorizações foi constatada a falta de um canal adequado para os investidores procurarem a Sala do Investidor. Como ação decorrente, foi criado este
canal para os investidores junto à Sala do Investidor através dos municípios, incentivando o desenvolvimento.

Outras
informações

BADESUL, BRDE e BANRISUL

Responsável

Adriano Boff - Diretor DPI

Site/E-mail
Telefone

www.saladoinvestidor.rs.gov.br | adriano-boff@sedect.gov.br
(51) 3288-1135
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AÇÃO

Descrição

EXPORTA RS (INTERIORIZAÇÃO)
O Programa de Promoção das Exportações do Estado do Rio Grande do

Serviços oferecidos:

Sul - EXPORTA-RS - visa ampliar e consolidar a participação de empresas

• elaboração de estudos sobre mercados em potencial;

gaúchas no mercado internacional, em especial, micro, pequenos e médios

• prospecção de oportunidades;

empreendimentos, através do atendimento personalizado daqueles que

• identificação de potenciais clientes;

desejam identificar suas possibilidades de exportação e/ou importação, bem

• orientação sobre comércio exterior;

como da difusão de oportunidades e de informações.

• indicação de cursos de qualificação.

Outras
informações

Secretarias Municipais de Desenvolvimento e de Indústria e Comércio

Responsável

Roberto Müller

E-mail
Telefone

exportars@sdect.rs.gov.br
(51) 3288-1149

75

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO
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AÇÃO

PROCESSO DE CONSULTA POPULAR
Desde 1998, o Estado do Rio Grande do Sul, instituiu através da Lei nº 11.179, que a população define diretamente parte dos investimentos e serviços que constarão no orçamento do
Estado. Esse processo foi denominado de Consulta Popular. Anualmente o Governo do Estado fixa o valor submetido à deliberação da população. Este valor é distribuído entre as 28
Regiões do Estado, de acordo com critérios como a população de cada região e o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE). Definido o valor para cada região, o Governo e
os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES) organizam o processo de discussão em audiências públicas regionais, assembleias municipais e fóruns regionais. Nos encontros,

Descrição

é construída uma cédula de votação regional, que é submetida aos eleitores gaúchos em três dias de votação da Consulta Popular. A cédula de votação é específica para cada COREDE,
contendo os projetos definidos pelos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Regional, elaborados pelos COREDES e pelos cidadãos da respectiva região. Realizada a votação e apurados
os votos, os resultados são remetidos para a Secretaria Estadual do Planejamento e Desenvolvimento Regional, responsável pela elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Outras
informações

A Consulta Popular é organizada pela SPGG/Departamento de Participação e Consulta Popular, juntamente com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDES.

Responsável

José Oltramari – Diretor SPGG e Teonas Baumhardt – Coordenador Estadual da Consulta Popular

Site/E-mail

www.consultapopular.rs.gov.br | jose-oltramari@spgg.rs.gov.br; teonas-baumhardt@spgg.rs.gov.br

Telefone

(51) 3288-1431, (51) 3288-1484, (51) 99735-9528, (51) 3288-1484

CURSO PARA ELABORAÇÃO DE PPAs MUNICIPAIS
AÇÃO
O Plano Plurianual (PPA) é um dos instrumentos de Planejamento Governamental previsto na Constituição Federal e estabelece que União, Estados e municípios devem definir as suas prioridades no formato
de programas e com diretrizes, objetivos e metas. Contudo, ocorre que muitas prefeituras municipais não possuem equipes para a elaboração do PPA, não conseguindo estabelecer um método próprio de
planejamento e construção do PPA. O resultado disso é a produção de documentos formais, sem caráter de planejamento estratégico e visão de futuro e pouco vinculados à realidade do município e ao
desenvolvimento das políticas públicas no âmbito municipal. Para mudar esta realidade, o Departamento de Planejamento Governamental da Secretaria Estadual do Planejamento, Governança e Gestão do

Descrição

Rio Grande do Sul ministrou, no mês de maio, um curso de extensão a distância para os gestores municipais, com metodologia de elaboração e gestão do PPA adotada para a construção do PPA 2016-2019
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O curso, de 20 horas, está estruturado em quatro (4) módulos; Módulo 1 – O PPA E O PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL; Módulo 2 – A ELABORAÇÃO DA
DIMENSÃO ESTRATÉGICA DO PPA; Módulo 3 – A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PPA; Módulo 4 – A GESTÃO DO PPA.

Outras
informações

Responsável
Site/E-mail
Telefone

Ação empreendida pelo Departamento de Planejamento Governamental da SPGG

Antonio Paulo Cargnin
www.spgg.rs.gov.br | acargnin@seplag.rs.gov.br
(51) 3288-1543
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Secretaria de segurança pública
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POLICIAMENTO COMUNITÁRIO
AÇÃO

Descrição
Outras
informações

Possui a finalidade de qualificar as estratégias de policiamento comunitário operacionalizadas por policiais civis e militares, em parceria com os municípios, por
meio da interação comunitária, bem como a criação de núcleos de Policiamento Comunitário (Amparo Legal: Decreto 51.338, de abril de 2014).
Secretaria da Segurança Pública e prefeituras conveniadas

Responsável

Delegada Eliana Parahyba Lopes

Site/E-mail

www.ssp.rs.gov.br | direitoshumanos@ssp.rs.gov.br

Telefone

(51) 3288-1975

NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS
AÇÃO

Descrição
Outras
informações

Implementar as ações da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Rio Grande do Sul, através de seminários, ações preventivas e de
divulgação das características deste crime, bem como telefones de denúncias.

Secretaria da Segurança Pública e a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça – convênio 759478/2011

Responsável

Delegada Eliana Parahyba Lopes

Site/E-mail

www.ssp.rs.gov.br | direitoshumanos@ssp.rs.gov.br

Telefone

(51) 3288-1975
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AÇÃO

COORDENAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,
FAMÍLIA E CONTRA A MULHER
A Rede da Segurança Pública tem como objetivos a prevenção, o enfrentamento e o combate aos crimes cometidos contra mulheres, no âmbito familiar, bem
como a prestação do atendimento qualificado às vítimas no pós-delito.

Descrição
Observatório da Violência Contra a Mulher do Departamento de Gestão da Estratégia Operacional da Secretaria da Segurança Pública e os órgãos vinculados:

Outras
informações

Brigada Militar ( Patrulha Maria da Penha), Polícia Civil (Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher – DEAMs), Instituto Geral de Perícias (sala lilás) e

Responsável

Delegada Eliana Parahyba Lopes

Site/E-mail
Telefone

Superintendência dos Serviços Penitenciários (Projeto metendo a colher – atendimento aos agressores em cumprimento de prisão).

www.ssp.rs.gov.br | direitoshumanos@ssp.rs.gov.br
(51) 3288-1975

APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO INFANTOJUVENIL (CRAI)
AÇÃO

Descrição

O CRAI presta atendimento a crianças e adolescentes, vítimas de violência sexual, através de uma abordagem qualificada, objetivando minimizar as
consequências oriundas dessas vivências.

Outras
informações

Órgãos envolvidos: Hospital Materno-infantil Presidente Vargas, Instituto Geral de Perícias (Departamento Médico Legal) e Polícia Civil (Departamento Estadual

Responsável

Delegada Eliana Parahyba Lopes

Site/E-mail
Telefone

da Criança e do Adolescente)

www.ssp.rs.gov.br | direitoshumanos@ssp.rs.gov.br
(51) 3288-1975
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PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD)
AÇÃO
O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) é uma iniciativa da Polícia Militar de prevenção para crianças do Ensino Fundamental
até o Ensino Médio; os pais também recebem orientações em reuniões e palestras, representando um esforço cooperativo entre escolas, pais e Polícia
Militar. O Proerd é baseado no Programa Americano chamado D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education). Os objetivos principais do Proerd são noções de

Descrição

cidadania, prevenir ou reduzir o uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes. A ênfase deste programa está em auxiliar os alunos a reconhecerem
as pressões diretas ou indiretas que os influenciarão a experimentar álcool, cigarro, maconha, inalantes ou outras drogas e a resistirem às drogas ou se
engajarem em atividades violentas. O Programa oferece estratégias preventivas para reforçar os fatores de proteção, em especial, referentes à família, à
escola e à comunidade, que favorecem o desenvolvimento da resistência em jovens que poderiam correr o risco de se envolver com drogas e problemas de
comportamento.

Outras
informações

Brigada Militar e escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio

Responsável

Tenente Coronel Ricardo Alex Hofmann

Site
Telefone

www.brigadamilitar.rs.gov.br
(51) 98411-8002, (51) 984711-8044

PROJETO MEDIAR
AÇÃO
Descrição

Objetivo de avançar nos ideais de mediação não punitivas, sendo contraponto da justiça retributiva. A técnica deste processo tem como princípio a
aplicação do apaziguamento em conflitos, controvérsias e problemas, adequando-se, assim, a uma tendência mundial, decorrente da evolução da cultura de
participação, do diálogo e do consenso. A evolução da justiça restaurativa e sublinha a importância da Polícia Civil no primeiro atendimento, evitando que um
conflito venha a se transformar num processo.

Outras
informações

Responsável
E-mail
Telefone

Polícia Civil do Rio Grande do Sul e escolas públicas e particulares
Sabrina Deffente
sabrina-deffente@policiacivil.rs.gov.br
(51) 3665-2211
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PROJETO MAIS GARANTIAS
AÇÃO

Descrição

Tem por objetivo ampliar a interlocução social, fortalecer o atendimento à sociedade, implementar mecanismos de proteção e busca de garantias e direitos
e ainda propiciar atenção aos grupos vulneráveis. A iniciativa prestará às comunidades serviços de registros de ocorrência na Delegacia Móvel, palestras
educativas e o atendimento especializado a mulheres e idosos.

Outras
informações
Responsável
E-mail
Telefone

Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Diretora do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente - Delegada de Polícia Adriana Regina da Costa
adriana-costa@pc.rs.gov.br
51) 98416-8919

PROGRAMA PAPO DE RESPONSA
AÇÃO
O Programa Papo de Responsa é um programa da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, que tem como público-alvo de sua ação a interlocução com
adolescentes e jovens. Seu principal espaço de atuação é junto às escolas de Ensino Fundamental e Médio, públicas e privadas, na promoção do papo, um

Descrição

diálogo descontraído sobre prevenção às drogas, violência e o papel do policial na sociedade. O programa tem o objetivo de manter o diálogo descontraído
nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, públicas e privadas, sobre a prevenção às drogas, violência e o papel da polícia na sociedade. Através do
Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (DECA), a Campanha “Bullying não é brincadeira” tem o propósito de levantar a discussão entre os
jovens sobre o combate ao bullying.

Outras
informações

Polícia Civil do Rio Grande do Sul e escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede pública e privada.

Responsável

Diretora do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente - Delegada de Polícia Adriana Regina da Costa

E-mail
Telefone

adriana-costa@pc.rs.gov.br
(51) 98416-8919
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PROJETO DE PREVENÇÃO AO APRISIONAMENTO FEMININO
AÇÃO

Descrição

Tem por objetivo informar e orientar mulheres que sejam familiares de apenados a fim de evitar que acabem envolvendo-se com as atividades ilícitas
praticadas por seu familiar, tanto para manter o sustento da família, como por coação ou violência familiar.

Outras
informações

Departamento de Tratamento Penal - Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE).

Responsável

Mara Borba Minotto – Diretora do Departamento de Tratamento Penal

Site
Telefone

www.susepe.rs.gov.br
(51) 3288-7201, (51) 3288-7235

PROJETO JUSTIÇA PELAS PRÓPRIAS MÃOS
AÇÃO

Descrição

Este projeto tem por objetivo proporcionar às mulheres em situação de aprisionamento a qualificação em oficinas de produtos com materiais sustentáveis,
bem como noções básicas de economia solidária e geração de renda.

Outras
informações

Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Responsável

Mara Borba Minotto – Diretora do Departamento de Tratamento Penal

Site
Telefone

www.susepe.rs.gov.br
(51) 3288-7235
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Secretaria da fazenda
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NOTA FISCAL GAÚCHA
AÇÃO
CPF na nota? Ao responder “sim” para esta pergunta, o cidadão que integra o programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), além de contribuir com o Estado e o seu
município a melhorarem sua arrecadação de impostos, está desencadeando uma verdadeira onda de solidariedade. Ao todo, mais de 2.700 entidades sociais
credenciadas ao programa e que, apenas nos últimos dois anos, receberam cerca de R$ 18,5 milhões em repasses financeiros, dinheiro que mudou a realidade

Descrição

de muitas instituições que atuam na área da educação, saúde e assistência social. Para estimular a adesão das pessoas e, ao mesmo tempo, permitir que um
número maior de entidades possa receber o apoio com verbas estaduais, o Governo do Estado introduziu algumas novidades para 2017. A principal delas
está no aumento do valor tanto dos prêmios aos contribuintes como do volume de recursos que será disponibilizado para as entidades cadastradas. Serão R$
15 milhões divididos de maneira igual para as três áreas de atuação das entidades. Nos últimos dois anos, o montante disponibilizado foi de R$ 8 milhões por
exercício.
O programa gera pontos que são acumulados sempre que o consumidor solicitar a inclusão do seu CPF no documento fiscal no momento de suas compras

Outras
informações

em estabelecimentos participantes. Além de concorrer a prêmios em dinheiro a cada mês e auxiliar as entidades de sua escolha, o NFG gera ainda descontos

Responsável

Coordenador Cláudio Graziano Fonseca

Site
Telefone

de 2% a 5% no IPVA. A ação de cidadania ajuda o Estado no combate à sonegação e o seu município a ter uma melhor participação no rateio do ICMS.

www.nfg.rs.gov.br
(51) 3288-1975
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DETRAN
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PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS
AÇÃO

Trata-se de oferecer aos municípios subsídios, como informações, referenciais pedagógicos e material educativo voltados para educação e segurança no

Descrição

trânsito, visando auxiliar no desenvolvimento de atividades educativas, na capacitação de multiplicadores, na elabaração de projetos e ações de intervenção
na comunidade.

Outras
informações

Órgãos Municipais de Trânsito, Secretarias Municipais de Educação, Saúde, lideranças comunitárias, etc. O atendimento à demanda deverá cumprir a agenda

Responsável

Escola Pública de Trânsito do DETRAN/RS

Site/E-mail
Telefone

de disponibilidade da Escola Pública de Trânsito.

educacao.detran.rs.gov.br | ept@detran.rs.gov.br | materialeducativo@detran.rs.gov.br
(51) 3288-2042

CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - EAD
AÇÃO
Trata-se de curso formatado no ambiente virtual do DETRAN/RS que busca capacitar pessoas para que possam multiplicar o conhecimento, disseminando a

Descrição

cultura da educação para o trânsito junto aos diferentes públicos, através do compartilhamento de materiais e proposição de tarefas que contribuam para a
ampliação do conhecimento. A carga horária é de 48 horas, distribuídas em oito semanas, com turmas de até 40 alunos.

Outras
informações
Responsável
Site/E-mail
Telefone

É necessário acesso à internet e familiaridade com o uso de computador. O atendimento à demanda deverá cumprir a agenda de disponibilidade da Escola
Pública de Trânsito.
Escola Pública de Trânsito do DETRAN/RS
educacao.detran.rs.gov.br | cursosead@detran.rs.gov.br
(51) 3288-1840
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CURSO MULTIPLICADORES PARA A SEGURANÇA DO PEDESTRE IDOSO
AÇÃO
Trata-se de um curso presencial de 8 horas, ministrado por servidores do DETRAN/RS, que tem por objetivo capacitar profissionais que trabalham diretamente

Descrição

com os idosos visando à instrumentalização de conhecimentos e técnicas para promover ações educativas junto aos idosos quanto à sua segurança ao
transitar pela cidade.
O DETRAN/RS oferece os cursos através de seu corpo docente. A maioria dos cursos é oferecida na sede do DETRAN. Em casos específicos, mediante análise

Outras
informações

da disponibilidade da Escola Pública de Trânsito, poderá ocorrer curso no próprio município.

Responsável

Escola Pública de Trânsito do DETRAN/RS

Site/E-mail
Telefone

educacao.detran.rs.gov.br | ept@detran.rs.gov.br
(51) 3288-1851

CURSO DE EDUCAÇÃO PARA PEDESTRE - EAD
AÇÃO
Trata-se de curso formatado no ambiente virtual do DETRAN/RS que busca capacitar o corpo docente de escolas do Rio Grande do Sul para atuarem como

Descrição

multiplicadores de educação para pedestres. Curso específico para professores do Ensino Fundamental comprometidos com um processo continuado de
multiplicação. A carga horária é de
20 horas, distribuídas em cinco semanas com turmas de até 40 alunos.

Outras
informações

É necessário acesso à internet e familiaridade com o uso de computador. O atendimento à demanda deverá cumprir a agenda de disponibilidade da Escola

Responsável

Escola Pública de Trânsito do DETRAN/RS

Site/E-mail
Telefone

Pública de Trânsito.

educacao.detran.rs.gov.br | cursosead@detran.rs.gov.br
(51) 3288-1840
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OPERAÇÃO BALADA SEGURA – TERMO DE CONVÊNIO 25/2012
AÇÃO
Trata-se da adesão pelos municípios ao termo de convênio que celebram entre si DETRAN/RS e Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria
de Segurança Pública, com a interveniência da Brigada Militar e da Polícia Civil (cujo extrato foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 20/03/2014)

Descrição

Outras
informações
Responsável
Site/E-mail
Telefone

para a realização de operações de fiscalização Balada Segura, com o objetivo geral de realizar de forma integrada e contínua as ações de fiscalização e de
educação, em especial, o combate à alcoolemia no trânsito.
O município conveniado recebe um incremento de 20% no valor do repasse referente às multas de competência estadual. A adesão ao convênio se dá pelos
municípios através da assinatura do termo, assumindo, expressamente, o compromisso de fiel cumprimento dos encargos e condições estabelecidas no
referido convênio.
Divisão de Fiscalização de Trânsito do DETRAN/RS
baladasegura.rs.gov.br | baladasegura@detran.rs.gov.br
(51) 2108-3717

PROGRAMA DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO – FIC
AÇÃO
Trata-se de quatro cursos presenciais de quatro ou oito horas, ministrados por servidores do DETRAN/RS, que contemplam: condução segura, condução

Descrição
Outras
informações
Responsável
Site/E-mail
Telefone

segura para veículos oficiais, recursos didáticos para educação no trânsito, como compreender o comportamento transgressor no trânsito.
O DETRAN/RS oferece os cursos através de seu corpo docente. A maioria dos cursos é oferecida na sede do DETRAN. Em casos específicos, mediante
análise da disponibilidade da Escola Pública de Trânsito, poderá ocorrer curso no próprio município.
Escola Pública de Trânsito do DETRAN/RS
educacao.detran.rs.gov.br | ept@detran.rs.gov.br
(51) 3288-1851
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terceiro encontro

