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1. IDENTIFICAÇÃO 
 

 
 
 

1.1 Instituição: Coordenadoria Estadual da Mulher 
 

 
 

1.2 Título do Plano de Ação: Programa Mulher Viver sem Violência – Campanha Permanente 
 

“Unidades Móveis: Mulheres e Cidadania” 
 
 

1.3. Responsável pela Gestão do Programa: Célia Fernandes 
Telefone(s): 48 96076881 
( 48) 3664 0814 
Cargo: Coordenadora Estadual da Mulher 
Função: Coordenadora Estadual da Mulher 
E-mail: celiafer53@gmail.com
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2. JUSTIFICATIVA 
 
 

 

As iniciativas de enfrentamento à violência contra as mulheres, anteriores a criação da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR) constituíam-se, 

em ações isoladas e compreendiam basicamente duas estratégias: a capacitação de profissionais 

da rede de atendimento às mulheres em situação de violência e a criação de serviços 

especializados, como as Casas-Abrigo e Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. 

Com a Criação em 2003 da SPM/PR, as políticas públicas de enfrentamento a violência 

contra as mulheres foram fortalecidas por meio da elaboração de conceitos, diretrizes, normas, 

definição de ações, estratégias de gestão e monitoramento relativas à temática. Ampliou-se o 

entendimento  sobre  as  políticas  de  enfrentamento  as  violências  contra  as  mulheres,  que 

passaram a incluir ações integradas, como a criação de normas e padrões de atendimento, 

aperfeiçoamento da legislação, incentivo à constituição de redes de serviços, apoio a projetos 

educativos e culturais de prevenção à violência e ampliação do acesso das mulheres à justiça e 

aos serviços de segurança pública. Esta ampliação torna-se clara nos diferentes documentos e 

leis publicados nesse período, como os Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres (PNPM), 

a Lei Maria da Penha, a Política e o Pacto Nacional pelo Enfrentamento a Violência contra as 

Mulheres, as Diretrizes de Abrigamento das Mulheres em Situação de Violências, as Diretrizes 

Nacionais de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta, a Norma 

Técnica do Centro de Referência de Atendimento as Mulheres em Situação de Violência, as 

Normas Técnicas das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, entre outros. 

(SPM/PR, 2011). 

A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres estabelece conceitos, 

princípios, diretrizes e ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres. Promove a 

assistência e garantia de direitos às mulheres em situação de violências, através de normas e 

instrumentos internacionais de direitos humanos e de legislação nacional. Estruturou-se a partir 

da criação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM), elaborado com base nas 

propostas advindas da I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres(CNPM), realizada 

em 2004 pela SPM/PR e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), e referendado 

nas II e III CNPM. O Capítulo 4 do PNPM trata do enfrentamento a todas as formas de violências 

contra as mulheres, onde define como objetivo, a criação de uma Política Nacional para esse 

enfrentamento. 

O objetivo da Política Nacional de Enfretamento à Violência contra as Mulheres, elaborada 

pela SPM/PR, é de especificar os fundamentos e políticos do enfrentamento a violência contra as
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mulheres, orienta a formulação e execução das políticas públicas formuladas e executadas a 

nível nacional, para a prevenção, combate e enfrentamento à violência contra as mulheres, e para 

a assistência a essas mulheres, em consonância com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), 

as convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como: a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948), a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará, 1994), a Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, 1981) e a Convenção 

Internacional contra o  Crime  Organizado Transnacional Relativo à  Prevenção, Repressão e 

Punição do Tráfico de Pessoas (Convenção de Palermo, 2000). (SPM/PR, 2011). 

 
 

PACTO NACIONAL PELO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
 

 
 

O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher foi lançado em agosto 

de 2007 como parte da agenda social do Governo Federal.Consiste em um acordo federativo 

entre o governo federal, os governos estaduais e municipais brasileiros para o planejamento de 

ações que visem à consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres por meio da implementação de políticas públicas integradas em todo território nacional 

(PACTO, 2007). 

O Pacto apresenta uma estratégia de gestão que orienta a execução de políticas de 

enfrentamento à violência contra mulheres, no sentido de garantir a prevenção e o combate à 

violência, a assistência e a garantia de direitos às mulheres. A proposta é organizar as ações pelo 

enfrentamento à violência contra mulheres, com base em quatro eixos/áreas estruturantes: a) 

Implementação da Lei Maria da Penha e Fortalecimento dos Serviços Especializados de 

Atendimento;  b)  Proteção  dos  Direitos  Sexuais  e  Reprodutivos  e  Implementação do  Plano 

Integrado de Enfrentamento da Feminização da Aids; c) Combate à Exploração Sexual e ao 

Tráfico de Mulheres; d) Promoção dos Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão). 

Alinhando aspectos técnicos, políticos, culturais, sociais e conceituais acerca do tema, orientando 

procedimentos, construindo protocolos, normas e fluxos que institucionalizem e que garantam 

legitimidade  aos   serviços  prestados  e   às   políticas  implementadas.  Tendo   em   vista   a 

complexidade de questões que envolvem mulheres em situação de violência e visando propor 

soluções às causas estruturais e históricas que desencadeiam a situação em si, o debate é 

pautado  e  a  responsabilidade é  assumida  por  diferentes  áreas  de  governo  (planejamento, 

orçamento, justiça, educação, saúde, assistência social, trabalho, segurança pública, cultura, 

entre outros). Além disso, o Pacto prevê a articulação entre os poderes executivo, legislativo e 

judiciário, no sentido de garantir o atendimento integral e o ciclo completo da política pública de 

enfrentamento à violência contra as mulheres. 
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Partindo do entendimento que a violência contra as mulheres constitui fenômeno de caráter 

multidimensional que requer a implementação de polícias públicas amplas e articuladas nos 

diferentes domínios sociais, como educação, trabalho e renda, saúde, segurança pública, 

assistência social, justiça e cidadania, cultura, habitação, entre outras, o Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres é uma junção de esforços que visa o resultado de 

ações simultâneas para a desconstrução das desigualdades e o combate as discriminações de 

gênero. Padrões sexistas e machistas presentes na sociedade brasileira dificultam o 

empoderamento social, econômico e político das mulheres. Através do Pacto, é possível 

compreender, não somente a dimensão do combate aos efeitos da violência, mas a grandeza da 

prevenção, proteção, assistência e garantia dos direitos das mulheres em situação de violências, 

bem como ações eficazes à impunidade de seus agressores. 

São três as premissas que sustentam o pacto, quais sejam: 
 

a)  A transversalidade de gênero: visa garantir que as questões relativas as violências 

praticadas contra as mulheres e violência de gênero, perpassem as mais diversas 

políticas públicas setoriais; 

b) A intersetorialidade; compreende ações na Dimensão Horizontal, envolvendo parcerias 

entre os organismos setoriais e responsáveis, em cada esfera de governo (ministérios, 

secretarias, coordenadorias, diretoria, e outras); e na Dimensão Vertical, cuja articulação 

é entre as políticas nacionais e locais nas diferentes áreas como saúde, justiça, 

cidadania, educação, trabalho, habitação, segurança pública, entre outras; 

c)  A  capilaridade: São  as  ações,  programas e  políticas que  levam  as  propostas de 

execução da política nacional de enfrentamento as violências contra as mulheres até os 

níveis locais de governo com a parceria dos municípios. 

 
 

O objetivo geral do Pacto é o enfrentamento a todas as formas de violências contra as 

mulheres, a partir de uma visão integral do fenômeno e do amplo conceito de violência, referindo- 

se à violência doméstica (física, moral, sexual, patrimonial, psicológica), à violência institucional, 

ao assedio sexual e ao trafico de mulheres, particularmente nas ações de redução dos índices de 

violência contras as  mulheres, promoção da  mudança cultural a  partir da  disseminação de 

atitudes igualitárias e valores éticos de irrestrito respeito às diversidades de gênero e valorização 

da paz, garantia e proteção dos direitos das mulheres em situação de violências considerando as 

questões raciais, étnicas, geracionais, de orientação sexual, deficiência e de inserção social, 

econômica e regional. 

 
 

Foco  do  Pacto,  o  desenvolvimento  de  políticas  direcionadas,  é  prioritariamente,  às 

mulheres em situação de violências, com atenção em especial às mulheres rurais, negras e
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indígenas, devido  às  múltiplas discriminações a  que  estão  submetidas devido a  sua  maior 

vulnerabilidade social. 

 
 
 

 

Prioridades dos Eixos: 
 

 
 

Eixo I: Implementação da Lei Maria da Penha e Fortalecimento dos Serviços Especializados de 
 

Atendimento: 
 

Para dar conta da magnitude e a dimensão das questões relativas as violências contra as 

mulheres, a constituição de uma rede de atendimento as mulheres em situação de violências faz- 

se necessária, pela integração das diferentes áreas envolvidas com a violência, em especial, a 

justiça, segurança pública, saúde e assistência social, além da garantia da implementação da Lei 

Maria da Penha (Lei 11.340/06), conquista do movimento de  mulheres, e para seu cumprimento, 

ações de articulação entre as instituições responsáveis são necessárias além de campanhas 

contínuas para conscientização da população sobre os direitos das mulheres. 

 
 

Ações previstas: 
 

a) Implementação da Lei Maria da Penha: 
 

• Criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 
 

• Construção do Sistema Nacional de Dados e Estatísticas sobre a Violência contra as 
 

Mulheres; 
 

• Construção de unidades habitacionais para atendimento a mulheres em situação de 

violência; 

• Difusão da Lei e dos instrumentos de proteção dos direitos das mulheres; 
 

• Criação dos Serviços de Responsabilização e Educação do Agressor. 

(PACTO, 2007). 

 
 

b) Fortalecimento dos Serviços Especializados da Rede de Atendimento: 
 

• Ampliação dos serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de 

violência- Centros de Atendimento à Mulher em situação de violência (Centros de 

Referência de Atendimento à Mulher, Núcleos de Atendimento à Mulher em situação de 

Violência, Centros Integrados da Mulher), Casas Abrigo, Casas de Acolhimento Provisório 

(Casas de Passagem), Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, Núcleos da 

Mulher  nas  Defensorias  Públicas,  Promotorias  Especializadas, Juizados  Especiais  de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Posto de Atendimento Humanizado nos 

aeroportos (tráfico de pessoas); 
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• Formação de profissionais das áreas de segurança pública, saúde, educação e 

assistência social, bem  como de  operadores de direito, na  temática de  gênero e  de 

violência contra as mulheres; 

• Criação e aplicação de normas técnicas nacionais para o funcionamento dos serviços de 

prevenção e assistência às mulheres em situação de violência; 

• Promoção do atendimento às mulheres em situação de violência nos Centros de 

Referencia de Assistência Social (CRAS) e nos Centros Especializados de Assistência 

Social (CREAS); 

• Difusão do conteúdo dos tratados internacionais e garantia de sua aplicação; 
 

• Manutenção da Central de Atendimento a Mulher – Ligue 180; 
 

• Promoção de ações educativas e culturais que desconstruam estereótipos de gênero e 

mitos em relação à violência contra a mulher; 

• Promoção de ações para incorporação das mulheres vítimas de violência no mercado de 

trabalho; 

• Ampliação do acesso à justiça e à assistência jurídica gratuita; 
 

• Efetivação da notificação compulsória nos serviços de saúde em todas as Unidades da 
 

Federação; 
 

• Promoção da mobilização social para enfrentamento da violência a partir de projetos 

capitaneados pelo governo federal; 

• Promoção e realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e 

familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, com destaque 

para aquelas voltadas às mulheres rurais e para a Campanha 16 Dias de Ativismo pelo 

Fim da Violência contra as Mulheres; 

• Capacitação de profissionais da rede de atendimento incorporando a cultura como um 

vetor de qualificação do atendimento; 

•  Definição  e  implantação  das  diretrizes  nacionais  de  abrigamento  às  mulheres  em 

situação de violência (PACTO, 2010). 

 
 

Eixo II: Proteção dos Direitos Sexuais e Reprodutivos e Implementação do Plano Integrado de 
 

Enfrentamento da Feminização da Aids: 
 

O sistema de saúde é uma das principais portas de entrada de mulheres em situação de violência 
 

- tanto sexual, quanto doméstica e familiar - e sua articulação fundamental na Rede de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O Pacto tem como meta neste eixo, colaborar na 

implementação do Plano Integrado de Enfrentamento à Feminização da Aids e outras Doenças 

Sexualmente Transmissíveis. As mulheres, bem como jovens e pessoas vivendo em situação de 

pobreza, são mais vulneráveis à infecção. Entre os fatores que aumentam a vulnerabilidade das
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mulheres, podemos destacar a violência doméstica e sexual. Pesquisas epidemiológicas, por 

exemplo, revelam uma relação estatisticamente significativa entre o não uso de preservativos e 

variáveis que indicam violência. Além da questão da femininização da Aids, o Pacto busca neste 

eixo garantir às mulheres em situação de violência doméstica e sexual um atendimento 

humanizado e qualificado nos serviços de saúde (PACTO, 2010). 

 
 

Ações previstas: 
 

a) Ampliação da oferta de métodos anticoncepcionais reversíveis, dentre eles a pílula de 

anticoncepção de emergência; 

b) Garantia do abortamento legal às mulheres em situação de violência; 
 

c)  Implementação do Plano Integrado de Enfrentamento da Epidemia de Aids e outras DST; 
 

d) Implementação das diretrizes, normas técnicas, protocolos e  fluxos de atendimento a 

mulheres em situação de violência sexual e doméstica nos serviços de saúde(PACTO, 

2010). 
 

 
 

Eixo III: Combate à Exploração Sexual e ao Tráfico de Mulheres; 
 

A grande maioria das vítimas de exploração sexual e do tráfico de pessoas, nacional e 

internacional, são  as meninas, as  adolescentes e  as  mulheres adultas. Problema grave de 

violação dos direitos humanos fundamentais, ainda há muito por fazer para o enfrentamento e a 

prevenção. Neste sentido, a implementação de ações da Política Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas, incentiva o atendimento das mulheres vítimas nos centros de referência e o 

apoio a projetos inovadores que colaborem para sua prevenção e combate é essencial. Criar 

políticas públicas eficazes que tenham perspectiva de gênero, considerando a desigualdade entre 

mulheres e homens como componente central deste problema faz-se necessário. Para tanto o 

estreitamento nas articulações entre os diversos setores e organismos envolvidos para 

potencializar os serviços existentes e criar ações específicas, trona-se fundamental (PACTO, 

2010). 
 

 
 

Ações previstas: 
 

a) Incentivo à prestação de serviços de atendimento às mulheres vítimas de tráfico nos 

serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência; 

b) Apoio e incentivo a programas e projetos de qualificação profissional, geração de emprego 

e renda que tenham como beneficiárias diretas as mulheres vítimas de tráfico de pessoas; 

c)  Fomento a debates sobre questões estruturantes favorecedoras do tráfico de pessoas e 

relativas à discriminação de gênero; 

d) Construção de metodologias de atendimento às mulheres vítimas de tráfico;
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e) Apoio ao desenvolvimento de núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas; 
 

f)  Apoio  a  projetos  inovadores de  enfrentamento da  violência  sexual  contra  crianças  e 

adolescentes (PACTO, 2010). 

 
 

Eixo IV: Promoção dos Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão: 
 

As condições nas quais vivem as mulheres em situação de prisão, discriminação e a violência 

institucional contra as mulheres, nesse espaço, ganham novos contornos e se acentuam, e 

muitos de seus direitos são violados. Ações que garantam os direitos das mulheres em situação 

de prisão, em relação ao direito à justiça, à saúde, aos direitos sexuais e reprodutivos entre 

outros, são necessárias. As voltadas para as/os profissionais que atuam diretamente com essas 

mulheres, através de capacitações, e na adequação dos espaços físicos, são essenciais, 

indispensáveis, são as voltadas diretamente para as mulheres garantindo acesso à saúde, à 

justiça, à cultura, ao lazer, à maternidade, à educação e à geração de renda (PACTO, 2010). 

 
 

Ações previstas: 
 

a)  Capacitação das mulheres em situação de prisão para geração de renda; 
 

b)  Garantia do exercício da sexualidade e dos direitos reprodutivos das mulheres em situação 

de prisão; 

c)  Implantação de serviço de saúde integral à mulher encarcerada; 
 

d)  Implantação de sistema educacional prisional, garantindo acesso à educação em todos os 

níveis durante a permanência no presídio; 

e)  Acesso à justiça e à assistência jurídica gratuita para as mulheres em situação de prisão; 
 

f)   Garantia de proteção à maternidade e de atendimento adequado aos filhos das mulheres 

encarceradas dentro e fora do cárcere; 

g)  Garantia de cultura e lazer dentro do sistema prisional; 
 

h)  Incentivo à construção/ reformas de presídios femininos (PACTO, 2010). 
 

 
 

O Estado de Santa Catarina assinou em novembro de 2010 o Acordo de Cooperação Federativa 

de União, celebrado por intermédio da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da 

República, para a execução de ações cooperadas e solidárias para o desenvolvimento de ações 

integradas, para a implantação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as 

Mulheres no Estado e nos Municípios catarinenses. 

O Acordo sujeita os partícipes, às disposições contidas na Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, 

com suas posteriores alterações, mediante as cláusulas pactuadas. 

As prioridades eleitas pela celebração do Acordo a serem desenvolvidas nas áreas de atuação 

são:
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a) Consolidação da Política Nacional de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres e 
 

Implementação da Lei Maria da Penha; 
 

b) Proteção dos Direitos Sexuais e Reprodutivos e Implementação do Plano Integrado da 
 

Feminização da Aids; 
 

c)  Combate à exploração sexual e ao tráfico de mulheres; e 
 

d) Promoção dos Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão. 
 

 
 
 
 

Atribuições das Partes: 
 

1) Governo Federal, através da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
 

República (SPM): 
 

a)  Assegurar o cumprimento das ações e o alcance dos objetivos estabelecido no Pacto 
 

Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as Mulheres; 
 

b)  Coordenar a implementação das ações do Pacto junto aos diversos órgãos do Governo 
 

Federal que integram o Pacto Nacional; 
 

c)  Elaborar, em conjunto com os estados, plano de trabalho, com detalhamento das ações 

do Pacto a serem implementadas e cronograma de execução; 

d)  Monitorar, juntamente com as Câmaras Técnicas de Gestão, Federal, Estadual, as 

ações do Pacto nos estados. 

 
 

2) Governo Estadual: 
 

a) Definir em conjunto com a SPM e demais Ministérios envolvidos no Pacto, as 

microrregiões e municípios polos para implantação das ações do Pacto; 

b) Articular com os Municípios polos para garantir a implementação das ações 

estabelecidas no Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as Mulheres e 

acordadas com a SPM; 

c)  Prestar contas, junto à SPM e demais Ministérios envolvidos, dos convênios firmados 

pelas instituições estaduais; 

d)  Garantir a sustentabilidade dos projetos; 
 

e)  Instituir a “Câmara Técnica de Gestão Estadual”, com a participação de representantes 

das 3(três) esferas de governo, dos organismos de políticas para as mulheres, dos 

Conselhos de Direitos da   Mulher, da sociedade civil, das universidades, do Poder 

Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, cujas atribuições serão, dentre 

outras: elaborar plano de trabalho, com detalhamento das ações a serem 

implementadas e seu cronograma de execução, promovera execução, monitoramento e
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avaliação das ações do Pacto no estado; assim como, sugerir o aperfeiçoamento e 

divulgação dessas ações; 

f)   Incentivar a constituição de consórcios públicos para o enfrentamento da violência 

contra a mulher. 

 
 

3) Governo Municipal: 
 

a)  Prestar contas, junto à SPM e demais Ministérios envolvidos, dos convênios firmados 

pelas instituições municipais; 

b)  Garantir a sustentabilidade dos projetos; 
 

c)  Participar da Câmara Técnica de Gestão Estadual; 
 

d)  Promover a  constituição e  o  fortalecimento da  rede de atendimento à  mulher em 

situação  de  violência, no  âmbito  municipal e/ou  regional,  por  meio  de  consórcios 

públicos (quando couber). 

 
 
 

 

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO 
 

 
 

Com  a  finalidade de investigar a  situação da  violência contra a  mulher no  Brasil e  apurar 

denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos 

instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violências, o Congresso Nacional, 

nos termos do artigo 58, §3° da Constituição Federal, combinado com o artigo 21 do Regimento 

Comum do Congresso Nacional, Criou, em 2012, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. 

Composta  por  11(onze)  Senadores(as)  e  11  Deputados(as)  Federais,  e  igual  número  de 

suplência, em um prazo de 180 dias, depois de audiências públicas realizadas em diversos 

estados, incluso o Estado de Santa Catarina, observou que 05(cinco) municípios do estado 

apresentavam índices altos de violência contra as mulheres, conforme tabela: 
 

 
 

Posição 
(ranking) 

Município População 
 

feminina 

Taxa de homicídio 
feminino 
(em 100 mil mulheres) 

17º Lages 80.775 14,9 

45º Mafra 26.661 11,3 

83º Criciúma 97.701 9,2 

91º Chapecó 92.904 8,6 

 
 

Concluiu relatório fazendo recomendações à Santa Catarina:
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Ao Governo do Estado 
 

 
 

1.  Repactuar o Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de modo a garantir a 

elaboração e execução de políticas de enfrentamento à violência contra mulheres; 

2.  Criar um organismo de mulheres fortalecido, como uma Secretaria da Mulher, com orçamento 

adequado e recursos humanos suficientes para a elaboração e coordenação das políticas de 

enfrentamento às violências contra mulheres; 

3.  Criar e executar políticas públicas de enfrentamento da violência contra mulheres com recorte 

étnico-racial, de idade, de orientação sexual, deficiência, dentre outros e em parceria com as 

demais instituições do sistema de justiça; 

4.  Criar políticas de enfrentamento às violências considerando as especificidades das mulheres 

negras, indígenas, quilombolas e mulheres camponesas; 

5.  Elaborar política de segurança pública para o enfrentamento à violência contra mulheres, com 

participação do sistema de justiça, para prevenir as mortes de mulheres; 

6.  Criar Delegacias Especializadas da Mulher para atendimento exclusivo às mulheres, dotando- 

as de recursos humanos e materiais necessários ao seu adequado funcionamento; 

7.  Capacitar  permanentemente  os  profissionais  da  segurança  pública,  especialmente  em 

violência de gênero, doméstica e familiar, para um atendimento humanizado e não 

revitimizador; 

8.  A ampliação do quadro de servidores públicos da área de segurança e da Defensoria Pública 

para possibilitar o adequado atendimento às mulheres; 

9.  Criar mecanismos de avaliação e monitoramento das políticas públicas de enfrentamento às 

violências contra mulheres; 

10. Revisar o sistema de informações de registro de ocorrências para adequá-lo plenamente à Lei 

Maria  da  Penha,  bem  como  permitir  dados  desagregados  por  raça/etnia,  nível  de 

escolaridade, dentre outros; 

11. Capacitar os profissionais de segurança sobre a violência sexual para evitar a revitimização 

institucional e dar conhecimento dos serviços disponíveis; 

12. Capacitar os profissionais de saúde para o atendimento humanizado de mulheres vítimas de 

violência sexual, em conformidade com as Normas Técnicas do Ministério da Saúde; 

13. Capacitar os profissionais de saúde para a notificação da violência doméstica e sexual para 

ampliar a notificação para todo o estado; 

14. Ampliar os serviços de abortamento legal, capacitando profissionais de saúde, orientado-os 

sobre os casos permitidos em lei que não dependem de autorização judicial, assegurando o
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direito das mulheres ao serviço, em conformidade com a lei e à decisão do Supremo Tribunal 
 

Federal. 
 

 
 

Ao Poder Judiciário 
 

 
 

15. Dotar os atuais Juizados Especializados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de 

infraestrutura e recursos humanos próprios para o melhor desempenho de suas atribuições; 

16. Ampliar o número de Juizados Especializados, em conformidade com o Relatório do Conselho 

Nacional  de  Justiça,  bem  como  as  taxas  de  violência  contra  mulheres,  dotando-os de 

servidores em número adequado, bem como de equipe multidisciplinar; 

17. Capacitar permanentemente de magistrados e magistradas sobre violência de gênero, 

doméstica e sexual e aplicação da Lei Maria da Penha em conformidade com a decisão do 

Supremo Tribunal Federal; 

18. Fortalecer e dotar a Coordenadoria da Violência Doméstica e Familiar de infraestrutura e 

recursos humanos adequados ao seu funcionamento; 

 
 

Ao Ministério Público 
 

 
 

19. Tomar providências para criar uma Promotoria da Mulher de âmbito estadual para articular as 

ações de enfrentamento às violências contra mulheres, com as demais instituições e 

movimento de mulheres; 

20. Tomar providências para criar promotorias da mulher nos Juizados e Varas Especializadas, 

bem como nas comarcas do interior com maiores taxas de violência contra mulheres; 

21. Tomar providências para criar o cadastro dos casos de violência doméstica e familiar previsto 

no inciso III, do art. 25, da Lei Maria da Penha; 

22. Capacitar permanentemente os membros do Ministério Público sobre violência de gênero, 

doméstica e sexual e aplicação da Lei Maria da Penha em conformidade com a decisão do 

Supremo Tribunal Federal, que proíbe a aplicação dos institutos despenalizantes previstos na 

Lei 9.099/95; 

23. Fiscalizar os serviços especializados de atendimento a mulheres em situação de violência; 
 

24. Que recorra das decisões judiciais que desconsideram a palavra da vítima como suficientes 

para a condenação, nos crimes que não costumam ser praticados na presença de 

testemunhas, como a violência doméstica e crimes sexuais, conforme jurisprudência 

majoritária, inclusive dos Tribunais Superiores; 

 
 

À Defensoria Pública
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25. Implementar efetivamente a Defensoria Pública, com orçamento adequado e número de 

profissionais em número suficiente para o desempenho de suas atribuições constitucionais e 

garantia de acesso à justiça às mulheres; 

26. Capacitar permanentemente os membros da Defensoria Pública sobre violência de gênero, 

doméstica e sexual e aplicação da Lei Maria da Penha em conformidade com a decisão do 

Supremo Tribunal Federal; 

27. Criar Núcleos de Defesa da Mulher, dotando-os de equipe e infraestrutura necessária ao seu 

bom funcionamento; 

28. Recorrer das decisões que acolhem a suspensão condicional do processo em crimes 

praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMA MULHER VIVER SEM VIOLÊNCIA 

 

 
 

O Programa “Mulher, Viver sem Violência” foi lançado pela Presidenta Dilma Rousseff, em 13 

de março de 2013, com o de objetivo de integrar e ampliar os serviços públicos existentes 

voltados às mulheres em situação de violência, mediante a articulação dos atendimentos 

especializados no âmbito da saúde, da justiça, da segurança pública, da rede socioassistencial e 

da promoção da autonomia financeira. A iniciativa foi transformada em Programa de Governo por 

meio do Decreto nº. 8.086, de 30 de agosto de 2013. 

A Secretaria de Políticas para as Mulheres-PR é a responsável pela coordenação do Programa e, 

para sua implementação, atua de forma conjunta com os Ministérios da Justiça, da Saúde, do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Trabalho e Emprego. 

Entre 2013 e 2014, 26 unidades da federação (com exceção de Pernambuco) aderiram ao 

Programa Mulher: Viver sem Violência, das quais 18 assinaram o termo de adesão por meio de 

ato público. O Programa está estruturado nos seguintes eixos: 

a) Implementação da Casa da Mulher Brasileira 
 

b) Ampliação da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 
 

c) Organização e humanização do atendimento às vítimas de violência sexual 
 

d) Implantação e Manutenção dos Centros de Atendimento às Mulheres nas regiões de fronteira 

seca 

e) Campanhas continuadas de conscientização 
 

f) Unidades Móveis para atendimento a mulheres em situação de violência no campo e na floresta
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UNIDADES MÓVEIS 
 

 
 

Através de Termo de Doação, o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República, recebeu duas unidades móveis, 

registradas como patrimônio da Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho e Habitação, 

para a o enfrentamento à violência contra as mulheres do campo, da floresta, em acordo com o 

PNPM, no ato da assinatura do Termo de Adesão ao Programa Mulher Viver sem Violência. 

 
 

Santa  Catarina  é  organizada  administrativamente  em  regionais,  distribuidas  através  de  35 
 

Agências de Desenvolvimentos Regionais (ADR’s). 
 

A população de Santa Catarina em 2010 foi estimada, pelo Censo Demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 6.248.436 habitantes, equivalente a 3,27% da 

população nacional. Em relação ao censo de 2000 a população cresceu 16,68%. A taxa bruta de 

natalidade, dada pelo número de nascidos vivos por 1.000 habitantes, por ano, era de 12,54 em 

Santa Catarina, em 2009, enquanto no Brasil era de 15,77. De acordo com o IBGE, o crescimento 

demográfico médio anual em Santa Catarina foi o maior do Sul do país, estimado em 1,55% nos 

últimos dez anos, ante 1,64% na década anterior. Nos anos 60, era de 2,89%. A taxa de 

crescimento da população do Estado deve continuar a crescer por mais duas décadas, depois 

estacionar ou até diminuir. O número médio de filhos por mulher no Estado vem caindo 

anualmente, passando de 2,04, em 2000, para 1,71 em 2006. 

A distribuição populacional por gênero segundo dados do IBGE extraídos do Censo 2010, aponta 

que, no Estado, os homens representavam 49,6% da população e as mulheres, 50,4%. 

A expectativa de vida da população estadual tem aumentado de forma contínua e gradual a cada 

ano e desde 1980 é a maior da Região Sul do Brasil. Em Santa Catarina evolui de 72,6 anos de 

idade, em 1997, para 75,7 anos, em 2009, ou seja, mais 3,1 anos de vida, em apenas 12 anos. 

Apresenta, no entanto, variações quanto ao gênero, sendo de 72,6 anos para os homens e de 

79,1 anos para as mulheres. 
 

Em Santa Catarina, o homicídio de mulheres cresceu 12% de 2006 a 2013. Em 2013, 122.829 

mulheres foram vítimas de agressão no estado, seja ela física, psicológica ou sexual, 946 foram 

assassinadas entre 2003 a 2013 ( Mapa Violência, 2015), e Tijucas encontra-se entre os 100 

municípios mais violentos para as mulheres. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16



17
17 

 

3. OBJETIVOS 
 
 

 

OBJETIVO GERAL: 
 

O objetivo é implantar um modelo de atendimento multidisciplinar, composto por profissionais das 

áreas de serviço social, psicologia, atendimento jurídico e segurança pública, permitindo, assim, a 

interação efetiva dos diversos serviços, a orientação adequada e humanizada e, principalmente, o 

acesso das mulheres que vivem no campo, na floresta, nas águas e quilombolas, aos serviços da 

Rede de Atendimento à Mulher em situação de Violência.  Importante destacar que as unidades 

móveis têm caráter preventivo, devendo realizar ações de prevenção, assistência, apuração, 

investigação e enquadramentos legais, sempre pautados no respeito aos direitos humanos e aos 

princípios do Estado Democrático de Direito e tendo por norte os eixos do Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. 
 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.  Implementar unidades móveis de atendimento às mulheres do campo, da floresta, das 
águas e quilombolas, em situação de violência, garantindo a transversalidade no 
atendimento nos municípios de menor porte; 

2.  Desenvolver ações que contribuam na desconstrução de estereótipos de gênero e que 
modifiquem os padrões sexistas, perpetuadores das desigualdades de poder entre homens 
e mulheres e da violência de gênero, considerando as diversidades existentes entre as 
mulheres (em especial no que tange à territorialidade), de forma a contemplar as 
especificidades do campo, da floresta, das águas e quilombos. 

3.  Criar condições para a implementação da Lei Maria da Penha no campo e na floresta 
4.  Garantir o acesso das mulheres do campo, da floresta, das águas e quilombolas, ao 

sistema de justiça e de segurança pública 
5.  Proporcionar às mulheres do campo, da floresta, das águas e quilombolas, o atendimento 

humanizado, integral e qualificado na rede de atendimento às mulheres em situação de 
violência 

6.  Garantir o acesso das mulheres do campo, da floresta, das águas e quilombolas, a todos 
os serviços da rede de atendimento 

7.  Ampliar a capilaridade do atendimento às mulheres do campo e da floresta, por meio da 
capacitação dos serviços especializados e não-especializados da rede de atendimento à 
mulher em situação de violência,em especial, os da rede de saúde e da rede sócio- 
assistencial (gestores/as e profissionais da assistência social,dos Centros de Referência 
de Assistência Social/ CRAS e dos Centros de Referência Especializado de Assistência 
Social/CREAS), para um atendimento de qualidade às mulheres do campo, da floresta, das 
águas e quilombolas, no sentido de garantir a capilaridade do atendimento 

8.  Capacitar as/os profissionais da assistência técnica rural e gestores/as de órgãos públicos 
que implementam as políticas de desenvolvimento rural e da agricultura familiar na questão 
do enfrentamento à violência contra as mulheres 

9.  Garantir às  mulheres do  campo, da  floresta,  das  águas e  quilombolas, o  acesso às 
informações sobre seus direitos 

10.Ampliar a campanha de divulgação do Ligue 180 para municípios de menor porte e para o 
campo, a floresta, águas e quilombos (em especial pela distribuição de materiais e por 
programas de rádio) 
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11.Desenvolver campanhas de enfrentamento à violência contra as mulheres junto às escolas 
rurais, escolas de assentamentos, quilombos, escolas itinerantes e outros serviços da rede 
pública de educação do campo e da floresta 

 

4. METAS 
 
 
 
 

Sensibilização e mobilização dos operadores/as de direito (comarcas, juizados especializados de 
violência doméstica e familiar contra as mulheres, defensorias) na questão da violência contra as 
mulheres do campo, da floresta, das águas, quilombolas e indígenas. Para que sejam criados 
Postos de Atendimento às Mulheres nas Delegacias comuns nos municípios que ainda não tem. 
Implementação de condições para levantamento de dados oficiais sobre a violência contra as 
mulheres do campo, da floresta, das águas, quilombolas e indígenas. 
Atingir 100% dos municípios catarinenses com maior índices de violência contra as mulheres, e 

comunidades quilombolas. 
 

Em Santa Catarina há 17 comunidades quilombolas registradas no INCRA: Invernada dos Negros 

(Campos Novos) primeiro território quilombola reconhecido pelo Incra em Santa Catarina, Roque 

(Praia Grande), Campo dos Polí (Monte Carlo), Valongo (Porto Belo), Morro do Fortunato 

(Garopaba), Santa Cruz (Paulo Lopes), Mutirão e Costeira (Seara), Itapocu (Araquari), Tapera 

(São Francisco do Sul), Areais Pequenas (Araquari), Familia Thomaz (Treze de Maio), Aldeia 

(Garopaba), Morro do Boi (Balneário Camboriu), Caldas do Cubatão (Santo Amaro da Imperatriz), 

Tabuleiro (Santo Amaro da Imperatriz), Vidal Martins (Florianópolis), e Comunidade Ilhotinha 

(Capivari de Baixo). 
 

 
 
 
 
 
 

5. PARCERIAS 
 

 
 

Agências de Desenvolvimento Regional 
Associações de Municípios/FECAM 

Banco da  Família 

Colegiados de Deselvolvimento Territorial –  
CODETERs  

Comissão de Mulheres Advogadas da OAB 
Conselho Estadual de Direitos da Mulher 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher  

Consórcios Intermunicipais 

Corpo de Bombeiros 
Delegacia de Polícia Civil 
Delegacia de Proteção da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso 
Fórum Catarinense pelo Fim da Violencia e da Exploração Sexual Infantojuvenil 
IPG 
Marcha Mundial de Mulheres - MMM 
Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH 
Polícia Rodoviária Estadual 
Polícias Militar e Ambiental 
Secretarias Municipais 
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SENAR 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais, entre outras entidades e órgãos locais 
SINE 
SEST-SENAT 
Universidades Comunitárias e Públicas Estaduais e Federais
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6. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

 
 

Envolvidos 
 
Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação SST/SC 
Coordenadora Estadual da Mulher 
Fórum Estadual de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres do Campo, da floresta, das 
águas, quilombolas e indígenas 
Conselho Estadual de Direitos da Mulher 
Órgãos Municipais e Intermunicipais 
Territórios Rurais e de Cidadania de Santa Catarina 

 
 
 
 

Estratégia 

 
A partir da aprovação deste Plano de Ação, empreender ações de sensibilização dos gestores 
estaduais e municipais, mobilização da comunidade e órgãos institucionais para o envolvimento 
das ações das unidades móveis nos municípios catarinenses. 
A  realização das atividades no município só ocorrerão se este apresentar um Plano de 
Trabalho/Programação das ações a serem desenvolvidas no município, e firmar Termo de 
Compromisso. 
Para a seleção dos municípios a serem contemplados com a passagem das Unidades Móveis foi 
utilizado como critério o índice de violência doméstica, analisado através dos boletins de 
ocorrência de 2015, disponibilizados pela Coordenadoria das Delegacias de Proteção da Criança, 
Adolescente, Mulher e Idoso. 
Procurando a melhor integração e efetividade das ações,o deslocamento das Unidades Móveis 
dar-se segundo a distribuição das Agências de Desenvolvimento Regional, uma vez que estas 
tem papel de executoras das políticas do Estado, e agregaram a função de indutoras do 
desenvolvimento regional. 
Para tanto, as ADRs de Lages e São Joaquim serão as primeiras a serem visitadas. Os motivos 
principais pelo qual se deu a escolha seriam: 1) índices de violência, 2) Relatório da CPMI/2012, 
3) pela solicitação e organização destes municípios que já encaminharam proposta, e 4) 
Aprovação pelo Fórum. 

 

 
 

Recursos necessários 
 
Combustível 
Motoristas 
Diárias para motoristas 
Equipe local 

 

 
 

Resultados esperados com percentual 
Atingir 100% dos municípios com maiores índices de violência contra a mulher 

 
Integrantes do Fórum Estadual de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres do 
Campo, da Floresta, das Águas e Quilombolas 
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 
Associação Brasileira dos Portadores de Câncer 
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher SC 
Conselho Estadual dos Povos Indígenas 
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Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina 
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural SC 
Federal dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina 
Marcha Mundial das Mulheres 
Ministério Público de Santa Catarina / Procuradoria Geral de Justiça 
Movimento de Mulheres Camponesas 
Movimento Negro Unificado Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 
Superintendência Regional de SC 
Polícia Civil do Estado de Santa Catarina 
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca SC 
Secretaria de Estado da Saúde SC 
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação SC 
Secretaria de Estado de Educação SC 
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania SC 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina 
União das Cooperativas da Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina 
União das Cooperativas dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina 
 
 
 
 
Para o futuro incluir: 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CEDCA-SC 
Conselho Estadual de Direitos Humanos – CEDH-
SC 



 

 

7. AÇÕES 
 

 
 
 
 
 
 

1. AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS 
 
 
 
 
 

 

a) Diretriz: Definição e Recrutamento 

 Nº Ação Objetivos 
específicos 

Envolvidos Estratégia Recursos 
necessários 

Resultados 
esperados 

Período de 
execução 

         Formação para 
multiplicadoras/es 

Apresentar o 
programa em 

âmbito territorial, a 
gestores e suas 
equipes locais, 

gerando, com isso, 
mobilização e 

compreensão do 
que significa a 
passagem das 

unidades móveis 
em seu município. 

Equipes técnicas 
e gestores dos 

municípios, 
gestores 

Fórum Estadual 
(entidade 

responsável) 

8h/a Coordenação 
Estadual e 
local do 
programa. 

Seleção da 
equipe que 

estará atuando 
na 

implementação 
das unidades 

móveis 

Início de  
Novembro / 

2016 
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b) Diretriz: Processos de capacitação e treinamento 
 

 

Nº Ação Objetivos 
específicos 

Envolvidos Estratégia Recursos 
necessários 

Resultados 
esperados 

Período de 
execução 

         Curso preparatório às 
equipes locais, a partir do 

multiplicadores 

Criar coesão de 
equipe de trabalho: 
oferecer formação, 
no sentido de 
garantir que 
tenhamos uma 
linguagem comum. 
Garantir um 
atendimento 
qualificado. 

Lideranças de 
base que atuarão 
diretamente no 

projeto 
Fórum Estadual e 
equipe territorial 

(entidades 
responsáveis 

de 8h/a 
através de 

encontros de 
formação nos 
municípios, 

preferentemen 
te por micro 
regiões do 
território. 

Equipe 
multidiscipli 
nar, 
custeada 
com 
recursos dos 
municípios, 
e/ou 
parcerias 

100% da equipe 
capacitada 

Início de 
Novembro de 

2016 
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2. AÇÕES DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES DO CAMPO, DAS FLORESTAS E DAS ÁGUAS 
 
 
 

 

a) Diretriz: Ações de prevenção 

Nº Ação Objetivos 
específicos 

Envolvidos Estratégia Recursos 
necessários 

Resultados 
esperados 

Período de 
execução 

         Oficinas 
temáticas/palestras/ 
atividades lúdicas 

Divulgar e 
sensibilizar para o 
problema da 
violência. 

Mulheres 
Homens 
Crianças 
Jovens 
Idosos 

Durante o dia, 
de 1 a cada 2h 

 
Levantando 
temas como: 
direitos, 
cidadania, 
,relações 
familiares, 
agricultura 
domésticas, 
agricultura 
orgânica, 
compostagem, 
violências, etc. 

Educadoras 
e monitoras 
do CRAS, 
órgão 
responsávei 
s pela 
política 
tema, e 
outras 
parcerias 
locais. 

Alcançar 100% 
de participação 
nas atividades. 

Inicio 
Novembro / 
2016 
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b) Diretriz: Ações de assistência 
 

 

Nº Ação Objetivos 
específicos 

Envolvidos Estratégia Recursos 
necessários 

Resultados 
esperados 

Período de 
execução 

         Desenvolver atividades de 
reflexão sobre o 
enfrentamento à violência 
doméstica. 

Esclarecer e 
divulgar sobre os 
serviços da rede de 
enfrentamento a 
violência, além de 
outros serviços 
como trabalho, 
saúde, 
aposentadoria, 
direito, etc 
Proporcionar 
atendimento 
humanizado, 
integral e 
qualificado 

Mulheres e 
crianças 

Rodas de 
conversa 
distribuição de 
materiais, 
atendimentos 
individuais 

Equipe 
multidiscipli 
nar, 
custeada 
com 
recursos dos 
municípios, 
e/ou 
parcerias. 
Educadoras 
e monitoras 
do CRAS e 
órgão 
responsávei 
s pela 
política 
tema. 

Que todas as 
mulheres 
envolvidas sejam 
atendidas pela 
rede 

Início 
Novembro / 
2016 
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c) Diretriz: Ações de apuração, investigação e enquadramentos legais 
 

 

Nº Ação Objetivos 
específicos 

Envolvido
s 

Estratégia Recursos 
necessários 

Resultados 
esperados 

Período de 
execução 

         Orientar sobre 
encaminhamentos legais 
e como proceder em 
casos de violência, bem 
como receber denúncias e 
acolher vítimas 

 
Orientar quanto aos 
direitos das 
mulheres em 
situação de 
violência, 
garantindo o 
acesso ao sistema 
de justiça e 
segurança pública 

Mulheres Rodas de 
conversa, 
palestras e 
atendimento 
individual 

Equipe formada 
pela 
Comissão de 
Mulheres 
Advogadas 
da OAB, 
Conselho 
Municipal dos 
Direitos da 
Mulher,Sec. 
Municipal de 
Assistência 
Social, 
Sec. 
Municipais da 
Agricultura e 
Pesca dos 
Municípios, 
Delegacia de 
Polícia Civil, 
Delegacia de 
Proteção da 
Criança, 
Adolescente, 
Mulher e 
Idoso, 
Promotoria 
Pública,  
Juizado, 
Defensoria 
Pública  

Levar a todas as 
mulheres a 
informação 
sobre os seus 
direitos 

Início 
Novembro / 
2016 
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d) Diretriz: Ações educativas 
 

 

Nº Ação Objetivos 
específicos 

Envolvidos Estratégia Recursos 
necessários 

Resultados 
esperados 

Período de 
execução 

         Promoção de palestras, 
esclarecimentos sobre a 
lei Maria da Penha e sua 
aplicação e divulgação do 
Disque 180 

Desenvolver 
atividades de 
esclarecimento e 
empoderamento 
das mulheres. 

Mulheres Palestras, 
rodas de 
conversa, 
distribuição de 
cartilhas, 
folders, etc. 

Equipe 
multidisciplinar 
, custeada com 
recursos dos 
municípios, 
e/ou parcerias. 
Educadoras e 
monitoras do 
CRAS e órgão 
responsáveis 
pela política 
tematica 

Que todas as 
mulheres 
sejam 
esclarecidas e 
capazes de 
enfrentar 
situações de 
violência 

Início 
Novembro / 
2016 
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3. AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 

a) Diretriz: Divulgação institucional interna e externa 
 

 

Nº Ação Objetivos 
específicos 

Envolvidos Estratégia Recursos 
necessários 

Resultados 
esperados 

Período de 
execução 

         Reuniões nos municípios 
e com multiplicadores 
locais 

Realizar reuniões 
ampliadas com a 
rede local, visando 
mobilizar o 
território em torno 
do projeto das 
unidades móveis 

Agentes 
comunitários de 
saúde, equipes de 
CRAS e CREAS 
(onde houver), 
associações de 
comunidades, 
lideranças de 
igrejas, entre 
outros 

Por 
comunidades 
ou grupo por 
proximidade 
2 h 

Secretarias 
municipais, 
Conselhos e 
OPMs do 
município 
e/ou no 
município 

Conseguir 
chegar a todas 
as comunidades 
seja através da 
mídia impressa e 
digital. 

Inicio outubro 
/ 2016 
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4. AÇÕES DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO 
 
 

 Nº Ação Objetivos 
específicos 

Envolvidos Estratégia Recursos 
necessários 

Resultados 
esperados 

Período de 
execução 

         Acompanhar e monitorar 
a passagem dos ônibus 
nas comunidades. 

Levantar dados 
para formulação de 
políticas públicas 
locais e estaduais. 

 
Compilar dados, 
tais como: 
condições 
habitacionais, de 
saúde, de 
educação, de renda, 
de convivência 
familiar e 
comunitária, 
possibilitando 
geração de 
relatórios e 
diagnóstico da 
comunidade 
atendida. 

Todas as 
mulheres 

Através de 
cada ação 
efetuada e 
atendimento 
gerar um 
banco de 
dados. 

Todos os 
envolvidos 
no 
programa. 

Implementação 
de condições 
para 
levantamento de 
dados oficiais 
sobre a violência 
contra as 
mulheres do 
campo e da 
floresta. 

Inicio 
novembro / 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28



 

 

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Mês/Ano Município Período de 
execução    Novembro e 

Dezembro/2016 
Território Rural Serra 

Catarinense/ 
AMURES/CISAMA: 

 
ADR Lages: 

Anita Garibaldi  
Cerro Negro 

Campo Belo do Sul 
Capão Alto 

S. José do Cerrito 
Correia Pinto, 

 Ponte Alta 
Paleira 

Otacílio Costa 
Painel 
 Lages 

 
ADR São Joaquim:  

São Joaquim,  Urubici 
Bom Retiro,  
Urupema e 
Rio Rufino 

16/11 a 
22/12/2016 

Março de 2017 ADR Itajaí: Balneário 
Camboriu Itajaí 

Porto 
Belo 

 
ADR Brusque: 

Brusque 
São João Batista 

Tijucas 

1
3
 
a
 
1
7 

ADR Joinvile: Itapoã 
Joinville 

São Francisco do Sul 
 

 
ADR Jaraguá: 

Guaramirim Jaraguá do 
Sul Schoroeder 

 

ADR Blumenau: Blumenau 
Gaspar Sombrio 

 

 
ADR Timbó: Ascurra 

Indaial Timbó 

2
0
 
a
 
2
4 



 

Abril de 2017 ADR Ibirama: 

Ibirama Presidente Getúlio 
Vitor Meirelles 

 

 
ADR Taió: Pouso Redondo 

Rio do Campo Taió 

0
3
 
a
 
0
7 

ADR Mafra: Itaiópolis 
Mafra 

São Bento do Sul 
 

 
ADR Canoinhas: Canoinhas 

2
4
 
a
 
2
8 
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 Porto União 
Três Barras 

 

Mês/Ano Município Período de execução 

Maio de 2017 ADR Caçador: 
Caçador 

Lebom Régis 
Timbó Grande 

 

 
ADR Videira: 
Arroio Trinta 

Fraiburgo 
Videira 

08 a 12 

ADR Campos Novos: 
Campos Novos Monte 

Carlo Vargem 
 

 
ADR Joaçaba: 

Capinzal 
Herval D'Oeste 

Joaçaba 

15 a 19 

ADR Concórdia: 
Concórdia 
Piratuba 

Presidente Castello Branco 
 

 
ADR Seara: 

Itá 
Lindóia do Sul 

Seara (Incluido reserva indígena) 

22 a 26 

Junho de 2017 ADR Chapecó: 
Chapecó 

Cordilheira Alta 
Nova Itaberaba 

 

 
ADR Xanxerê: 
Abelardo Luz 
Ponte Serrada 

Xanxerê 

05 a 09 

ADR Quilombo: 
Formosa do Sul 

Quilombo 
União do Oeste 

 

 
ADR São Lourenço do Sul: 

Campo Erê 
Jupiá 

São Lourenço do Sul 

19 a 23 

  ADR Maravilha: 

Flor do Sertão 
Maravilha 

Pinhalzinho 
 

 
ADR Palmitos: 

Mondaí 
Palmitos 

São Carlos 

26 a 30 
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Mês/Ano Município Período de execução 
   Julho de 2017 ADR São Miguel: 

Bandeirante 
Paraíso 

São Miguel do Oeste 
 

 
ADR Dionísio Cerqueira: 

Dionísio Cerqueira 
Guarujá do Sul 

São José dpo Cedro 

03 a 07 

ADR Itapiranga: 
Iporã do Oeste 

Itapiranga 
São João do Oeste 

 

 
ADR Curitibanos: 

Curitibanos Ponte 
Alta do Norte Santa 

Cecília 

10 a 14 

Agosto de 
2017 

ADR Rio do Sul: 

Agrolândia Rio do 
Sul Trombudo 

Central 
 

 
ADR Ituporanga: 
Imbuia Ituporanga 

Leoberto Leal 

07 a 11 

ADR Laguna: 
Garopaba 
Imbituba 
Laguna 

 

 
ADR Tubarão: 

Capivari de Baixo 
Jaguaruna 
Tubarão 

14 a 18 

ADR Criciúma: 
Criciuma Içara 

Orleans 
 

 
ADR Braço do Norte: 

Armazém Braço do 
Norte Santa Rosa 

de Lima 

21 a 25 

ADR Araranguá: 
Araranguá 

Balneário Gaivota 
Sombrio 

28/08 a 01/09 

Setembro Quilombos: 

Morro do Fortunato (Garopaba) 
Aldeia (Garopaba) 

Santa Cruz (Paulo Lopes) 

11 a 15 
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Caldas do Cubatão (Santo Amaro da Imperatriz) 
Tabuleiro (Santo Amaro da Imperatriz), 

 

 
 
 

Mês/Ano Município Período de execução 
   Outubro Quilombos: 

Itapocu (Araquari) Areais 
Pequenas (Araquari) Tapera 

(São Francisco do Sul) 
Morro do Boi (Balneário Camboriu) 

Valongo (Porto Belo) 

16 a 20 

Novembro Grande Florianópolis: 

Florianópolis 
Palhoça (incluindo reserva indígena) 

São José 
Biguaçu (reserva indígena) 

Inserir na programação dos 
17 dias de ativismo 

   



33
33 

 

9. AVALIAÇÃO 
 

 
 
 
 

A avaliação será contínua utilizando o plano como instrumento de trabalho verificando 
resultados e objetivos alcançados, através de reuniões e relatórios.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. ANEXOS 
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