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SIGLAS 
 
Cidade Criativa da UNESCO – Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciên-cia e a Cultura 
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CRP – Conselho Regional de Psicologia 
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ABERTURA 
 
Venho por longos caminhos da luta pela DEMOCRACIA, pela IGUALDADE e pela JUSTIÇA SOCIAL. 

Desde a luta contra a ditadura militar que promoveu tortura, assassinatos, banimentos a todos aqueles que se opunham 

a ela, não consegui mais parar. 

A reconstrução democrática após uma ditadura, é longa, difícil e exige dedicação permanente. 

E aqui estou eu, convidada a abrir esse Documento, que é fruto desse processo e construído por muitas mãos e muitas 

cabeças. 

O I PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, reflete a necessidade 

premente de COMBATER A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER e de PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNERO, para que 

possamos viver uma verdadeira DEMOCRACIA. 

Esse Documento não é apenas um conjunto de normas a serem seguidas. Ele é a CONCRETIZAÇÃO de muitos sonhos, 

muitos anseios de todas as mulheres que se debruçaram sobre ele. Que ele se torne um instrumento de CONSCIENTIZAÇÃO, 

de APRENDIZAGEM e de CONSTRUÇÃO DA PAZ. 

 

Obrigada por poder compartilhar esse momento com vocês. 

 

Lourdes Meira 
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 APRESENTAÇÃO

 
 

Este documento é resultado da reivindicação de um conjunto de entidades e movimentos de mulheres para que o poder 

público municipal tome à frente na organização de um trabalho intersetorial de atenção às mulheres em situação de violência. É 

um instrumento que visa dar continuidade á construção de políticas públicas efetivas, com o objetivo de viabilizar a 

transversalidade da política pública para as mulheres. 

 

Romper com o trabalho setorizado e isolado requer uma nova dinâmica, um novo pensamento com foco na 

complexidade e na diversidade que caracterizam os grupos sociais junto aos quais se pretende atuar. Agir em rede requer uma 

metodologia de trabalho que rompa com restrições burocráticas estabelecendo a integralidade das ações. 

 

Desta forma, a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Município de João Pessoa, pretende contribuir para 

que essa situação complexa e muito frequente de violação de direitos contra as mulheres na nossa cidade possa ter nos nossos 

serviços, maior organicidade, qualidade, articulação e efetividade. É com muito orgulho que entregamos para a cidade de João 

Pessoa o I Plano de enfrentamento a violência contra as mulheres, reconhecendo e afirmando os direitos das mulheres como 

direitos humanos. 

 

 

 

Adriana Gonsalves Urquiza de Sá 
Secretária de Políticas Públicas para as Mulheres 

 

APRESENTAÇÃO
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INTRODUÇÃO 

O I Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres do município de João Pessoa-PB foi construído 

no âmbito das atividades da Câmara Técnica Municipal de Monitoramento do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra 

as Mulheres, composta pela participação de entidades estatais e não estatais. É um instrumento de pactuação e planejamento 

entre as diferentes secretarias da Prefeitura, organizações públicas e privadas e movimento de mulheres, que guiará as políticas 

públicas para as mulheres no município de João Pessoa, nos próximos 08 (oito) anos. 

 

Este plano, enquanto instrumento de orientação é algo que não se esgota em si mesmo pois, como toda ferramenta 

política, é dinâmico e sofre alterações conforme o acúmulo de discussão sobre cada tema. Deve ser visto então como uma 

ferramenta orientadora, devendo ser debatido periodicamente pelos segmentos envolvidos. 

 

A situação de desigualdade na qual se encontram as mulheres na sociedade atual, muitas vezes marcada pela 

discriminação no acesso a oportunidades e pela violação de direitos, deve ser encarada como uma questão multidimensional, cuja 

gestão deve compreender que a prestação de serviços deve ser de maneira integrada, visando, de um lado, ao bem estar integral 

da mulher, e de outro, à superação de toda forma de opressão e desigualdade social. Para além da prestação de serviços 

específicos, é atribuição do poder público atuar para mudar comportamentos, incorporando nas ações do município o respeito, o 

não julgamento, o reconhecimento e a diversidade. 

 

Portanto, este Plano Municipal foi construído a partir de 05 eixos: Saúde das Mulheres; Educação Inclusiva, Trabalho e 

Geração de Renda, Segurança;  Lei Maria da Penha e Ações emergenciais da covid-19, cujo objetivo é a definição de Ações e 

Metas para o fortalecimento das políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres, em especial as que são destinadas ao 

enfrentamento à violência, bem como contribuir para o enfrentamento da desigualdade de gênero e para a promoção dos direitos 

e cidadania das mulheres da cidade de João Pessoa.
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PACTO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 
 

O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres foi lançado em agosto de 2007 pelo Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, como parte da Agenda Social do Governo Federal e consiste num acordo federativo entre o governo 

federal, os governos dos estados e dos municípios brasileiros para o planejamento de ações visando a consolidação da Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres por meio da implementação de políticas públicas integradas em todo 

território nacional. 

 

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 enfrentamento 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 

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. 
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PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 2013/2015  
 

O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres - PNPM 2013-2015 constituiu-se em elemento estrutural da 

configuração de um Estado Democrático que muito contribuiu para o fortalecimento e a institucionalização da Política Nacional 

para as Mulheres aprovada a partir de 2004, e referendada em 2007 e em 2011. O PNPM foi constituído a partir dos seguintes 

Eixos norteadores: 

 

 IGUALDADE NO MUNDO DO TRABALHO E AUTONOMIA ECONÔMICA 

OBJETIVO GERAL: Promover a igualdade de gênero no mundo do trabalho e a autonomia das mulheres em suas diversidades, 

por meio da operacionalização de ações que contribuam para a eliminação da desigualdade na divisão sexual do trabalho, com 

vistas ao enfrentamento da pobreza e inserção das mulheres no processo de desenvolvimento do município. 

 

 EDUCAÇÃO PARA IGUALDADE E CIDADANIA 

OBJETIVO GERAL: Contribuir para a redução da desigualdade de gênero e o enfrentamento do preconceito e discriminação de 

gênero, raça, etnia e orientação sexual em todos os níveis e modalidades de ensino. 

 

 SAÚDE INTEGRAL DAS MULHERES, DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS 

OBJETIVO GERAL: Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres em todas as fases do seu 

desenvolvimento, garantindo os direitos sexuais e reprodutivos e demais direitos legalmente constituídos, ampliando o acesso 

aos serviços de uso coletivo, de promoção, prevenção e assistência da saúde integral da mulher. Promover o acesso ao 

atendimento ginecológico de qualidade para todas as mulheres. 

 

 ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

OBJETIVO GERAL: Reduzir os índices de violência na perspectiva de erradicar todas as formas de violência contra as mulheres. 
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 FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO 
OBJETIVO GERAL: Promover e fortalecera participação política das mulheres nos espaços de poder e decisão, com vistas às 

transformações políticas e culturais no poder, de modo a contribuir na construção de valores éticos e comportamentos 

igualitários, na perspectiva de uma sociedade plural e democrática. 

 

 CULTURA, ESPORTE, COMUNICAÇÃO E MÍDIA 

OBJETIVO GERAL: Promover uma cultura e mídia igualitária, democrática e reprodutora de igualdades de gênero, raça, etnia, 

orientação sexual, bem como o acesso das mulheres às políticas públicas de esporte e lazer, utilizando a comunicação como 

meio de divulgação dos novos valores igualitários. 

 

 ENFRENTAMENTO DO RACISMO, SEXISMO E LESBOFOBIA 
OBJETIVO GERAL: Promover políticas de enfrentamento ao racismo, sexismo e lesbofobia na perspectiva de superação do 

preconceito e da discriminação. 

 
 IGUALDADE PARA AS MULHERES JOVENS, IDOSAS E MULHERES COM DEFICIÊNCIA 

OBJETIVO GERAL: Garantir o protagonismo de mulheres jovens, idosas e com deficiência no acesso aos serviços ofertados 

pelas políticas públicas. 
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES 
 

A Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM) é um organismo da Prefeitura Municipal 

de João Pessoa, criada pela Lei 11.902, de 29 de março de 2010, alterando a Lei 10.429, de 14 de fevereiro de 2005, que tinha 

criado a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. 

 

Desde sua origem, a SEPPM constituiu-se num espaço estratégico de incentivo aos demais órgãos municipais no 

compromisso de avançar na cidadania e contribuir para o conjunto de transformações sociais, que objetiva reforçar a relação 

entre o poder público, e as representações populares - movimentos de mulheres e feministas à construção de uma sociedade 

justa e igualitária. 

 

Nesse sentido, a SEPPM tem como papel fundamental contribuir para a promoção da equidade de gênero, por meio 

da implementação de políticas públicas que efetivem os direitos humanos das mulheres e elevem sua cidadania, superando as 

situações de desigualdades vivenciadas na sociedade marcada pelo patriarcado na sua condição estrutural. 

 

A atuação da secretaria estimula e provoca diversos atores em diferentes áreas da administração pública e privada a 

pensarem o impacto de suas políticas sobre a vida de mulheres e homens, entendendo que este impacto se dá diferentemente 

na vida das mulheres diante de sua diversidade. Nesse sentido, a secretaria conta com quatro coordenações: 

 

 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: objetiva contribuir para a mudança de comportamento da sociedade, bem como ao enfrentamento 

estrutural da desigualdade e discriminação entre mulheres e homens, combatendo o estereótipo de gênero, raça, etnia, 

orientação sexual, construindo uma nova forma de convivência baseada na equidade de gênero, na cidadania ativa, 

democrática e solidária; 
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 ENFRETAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES: objetiva elaborar e desenvolver políticas de enfrentamento na 

prevenção e enfrentamento a todas as formas de situações de violência de gênero com ações articuladas e fortalecimento em 

rede para promoção de uma cultura de respeito às mulheres; 
 

 SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITOS REPRODUTIVOS: objetiva contribuir na elaboração e execução das ações da 

Política de Saúde da Mulher no Município de João Pessoa garantindo os recortes de gênero, raça/etnia, geracional e 

diversidade sexual, respeitando o princípio da laicidade; 

 

 TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZA: objetiva promover políticas públicas que visam o empoderamento de 

mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, pessoal, política e cultural, de modo a inserir e (re)inseri-las no 

mundo do trabalho, na perspectiva de geração de renda, autonomia financeira e elevação da autoestima. 

 

Além das coordenações, a SEPPM conta também com 02 (dois) serviços ao enfrentamento a violência contra as 

mulheres em João Pessoa: Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra – CRMEB e, o Programa Ronda Maria da Penha. 

  

O Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra (CRMEB) foi instituído em setembro de 2007 como serviço de 

atendimento e apoio às mulheres em situação de violência doméstica e/ou familiar e sexual nos diversos tipos de violência: 

física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Seu objetivo central é acolher, orientar e encaminhar as mulheres à Rede de 

Atendimento quando necessário para que tenham acesso aos direitos humanos, civis, econômicos, sociais e reprodutivos, a 

partir de ações multidisciplinares e intersetoriais com as diversas instancias da gestão municipal e em parceria com 

setores/serviços da administração estadual, federal e privada, a fim de garantir os direitos e a cidadania das mulheres. Nessa 

perspectiva, o CRMEB é um serviço essencial às mulheres e ao enfrentamento desse problema histórico da violência contra a 

mulher, pois além de disponibilizar atendimento realiza também ações preventivas, educativas, formativas e de sensibilização 

a sociedade, através de oficinas, palestras, seminários, rodas de diálogos, intervenções públicas e campanhas publicitárias. 
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O segundo serviço ao enfrentamento a violência contra as mulheres surge diante do alto índice de descumprimento 

das Medidas Protetivas concedido às mulheres como forma de prevenção ao feminicídio no município de João Pessoa. Então 

governo municipal sancionou a Lei nº 13.772 de 04 de julho de 2019 e instituiu o Programa Ronda Maria da Penha, voltado ao 

acolhimento e monitoramento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar com Medidas Protetivas de Urgência. 

Este Programa é uma atuação preventiva e comunitária da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres - 

SEPPM em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania - SEMUSB, através da Guarda Civil 

Municipal. Portanto, a Ronda Maria da Penha desenvolve atividades de monitoramento e visitas às mulheres em situação de 

violência doméstica, familiar e sexual que possuem medidas protetivas de urgência, como também atua em ações educativas 

de prevenção a violência contra as mulheres. 
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REDE DE ENFRENTAMENTO 

A rede de enfrentamento a violência contra a mulher contempla todos os eixos da Política Nacional (Enfrentamento, 

prevenção, assistência e garantia de direitos). Inclui órgãos responsáveis pela gestão e controle social das políticas de gênero, 

além dos serviços de atendimento. É mais ampla que a rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Se refere aos 

agentes governamentais e não-governamentais propositores, fiscalizadores e executores de políticas voltadas paras as mulheres 

(organismos de políticas para as mulheres, ONGs feministas, movimento de mulheres, conselhos dos direitos das mulheres, 

outros conselhos de controle social; núcleos de enfrentamento ao tráfico de mulheres, etc... 

Também compõem os serviços/programas; universidades; órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pela 

garantia de direitos (habitação, educação, trabalho, seguridade social, cultura, etc...) 
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REDE DE ATENDIMENTO 

Restringe-se a serviços de atendimento (especializados e não-especializados). Faz parte da rede de enfrentamento à 

violência contra as mulheres. A Rede de atendimento está dividida em quatro principais setores/áreas (saúde, justiça, segurança 

pública e assistência social) e é composta por duas principais categorias de serviços: 

• Serviços não-especializados de atendimento à mulher, que, em geral, constituem a porta de entrada da mulher na rede 

(a saber, hospitais gerais, serviços de atenção básica, programa saúde da família, delegacias comuns, polícia militar, polícia 

federal, Centros de Referência de Assistência Social/CRAS, Ministério Público, Defensorias Públicas, posto avançado de 

atendimento à imigrante. 

• Serviços especializados de atendimento à mulher - aqueles que atendem exclusivamente as mulheres em situação de 

violência. São eles: Centros de Referência de Atendimento à Mulher, Núcleos de Atendimento à Mulher em situação de Violência, 

Casas Abrigo, Casas de Acolhimento Provisório, Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM), Núcleos 

especializados de atendimento as mulheres nas delegacias comuns; Núcleos da Mulher nas Defensorias Públicas, Promotorias 

Especializadas, Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Central de Atendimento à Mulher - Ligue 

180, Ouvidoria da Mulher, Centros Especializados de Assistência Social (CREAS), Serviços de saúde voltados para o atendimento 

aos casos de violência sexual e doméstica, Institutos Médico Legal, e Unidades Moveis de Atendimento. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

Embora pesquisas demonstrem que a Lei nº 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, já seja 

conhecida por 08 entre 10 mulheres, as estatísticas sobre a violência contra a mulher continuam alarmantes. A Violência contra 

as Mulheres e o COVID-19 formam dupla Pandemia, tendo em vista que as mulheres ficaram confinadas entre quatro paredes e 

para muitas com seu agressor. Nesse período também houve redução de atendimento presencial em diversos serviços como: 

Delegacias Especializadas ao atendimento de Mulheres (DEAMs), Juizado de Violência, Defensoria Pública e Centro de 

Referência a Mulheres. Em muitas situações o atendimento passou a ser feito online, porém a maioria das mulheres não tem 

acesso aos meios eletrônicos e serviços de internet. 

 

Percebe-se pelas últimas análises, a exemplo do monitor da violência, que os dados de violência contra a mulher ficaram 

ainda mais altíssimos nesse período de Pandemia, pois somaram 120 mil atendimentos no Brasil e 2% de mulheres vítimas do 

feminicídio sendo 1890 mulheres assassinadas, deste total, 631 foram vítimas de feminicídio. E em maior ocorrência às mulheres 

negras com percentual de 60% dos assassinatos. No Estado da Paraíba, aconteceram aproximadamente 60 assassinatos de 

mulheres no período de Janeiro ao dia 17 de Outubro de 2020. E ocorreram 13 assassinatos/feminicídios de mulheres na cidade 

de João Pessoa. Desse total de crimes que acompanhamos pelas mídias (sites online/internet) estadual, pode-se caracterizar 

que na Paraíba 26 mulheres perderam a vida pelo crime de feminicídio, pelo fato de serem mulheres. 

Conforme dados levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de violência contra a mulher 

passaram de 22 para 34 entre 2017 e 2018. Foi a quarta maior alta (54,5%) em relação aos estados brasileiros, atrás apenas de 

Sergipe (163,9%), Amapá (145,2%) e Rondônia (100%). 
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Segundo dados do Anuário Brasileiro da Violência de 2019, o feminicídio é a principal causa de morte das mulheres na 

Paraíba, entre 2017 e 2018 o número cresceu 53%. O estudo aponta ainda que 46 mulheres foram mortas em 2018 no estado, 

sendo que quase 74% delas foram vítimas de feminicídio, quando a motivação do crime é relacionada às questões de gênero. 

Já em 2019, dos 70 casos de violência contra mulheres, 38 foram de feminicídio. 

A relação dos números da Paraíba entre mulheres mortas e mulheres mortas por feminicídio no ano passado é de 

aproximadamente 74%, é a maior entre os estados brasileiros. Em 2017, o mesmo dado na Paraíba era de aproximadamente 

42%. 

De acordo com a Coordenação das Delegacias de Atendimento a Mulher da Paraíba o número de medidas protetivas 

solicitadas (4.941) em 2019 ultrapassou o total de inquéritos instaurados (4.624) em relação à violência contra a mulher. Isso 

significa que muitas não denunciam e não abrem investigação contra o agressor, mas solicitam a medida protetiva. Ou seja, 

apesar de os dados sobre violência se mostrarem alarmantes, devido às sub-notificações, ele é ainda maior, imensurável. 
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 SAÚDE DAS MULHERES 

 

As mulheres correspondem à maioria da população brasileira (50,77%), são as principais usuárias do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e vivem mais do que os homens. A despeito dessa realidade, observa-se que elas adoecem mais 

frequentemente e que “a vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte está mais relacionada com a 

situação de discriminação na sociedade do que com fatores biológicos” (BRASIL, 2004, p.9). A violência contra a mulher é um 

importante problema de saúde pública e de direitos humanos e atinge todas as idades e classes sociais. Essa violência, social e 

histórica, ocorrida em âmbito familiar, na rua, nas instituições, enfim, nos espaços micro e/ou macro da sociedade, perpetrada 

ou tolerada pelo Estado, é uma denúncia da violação aos direitos e às liberdades fundamentais de mulheres e meninas. Um 

período do ciclo vital da mulher em que se pode identificar a violação dos seus direitos é na gestação, parto e puerpério. 

 

Nessa fase é importante que a mulher se sinta a principal protagonista do momento em que está vivenciando, sentindo 

autonomia para a tomada de decisões com relação aos procedimentos pertinentes ao parto (LEAL et al., 2018). Contudo, neste 

momento ímpar na vida da mulher, a violência obstétrica tem-se ampliado e ganhado destaque em todo o mundo. 

 

A violação à dignidade no ciclo gravídico-puerperal consiste não somente a má assistência prestada, englobando todo 

um contexto social no qual elas estão inseridas, sendo fatores potencialmente contribuintes para o não cumprimento dos 

protocolos de acolhimento humanizado, logo, violando os princípios éticos e morais do ser humano (PEREIRA et al., 2016). 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informa que mais de um terço das mulheres do mundo sofrem agressões 

físicas ou sexuais, o que representa um desafio global, com proporções epidêmicas (2017). No Brasil, dados do 13º Anuário de 

Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que revela o mapa da violência do ano anterior ao 

da publicação do Anuário, evidenciou que em 2018 mais de 66 mil casos de violência sexual, correspondendo a mais de 180 

casos de estupro por dia, sendo que a maior parte das vítimas são meninas de até 13 anos, correspondendo a 54%. Tanto as 
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vítimas de estupro como de feminicídio aumentaram 4% em relação ao ano anterior, com mais de 1.200 mulheres assassinadas 

principalmente por seus companheiros ou ex-companheiros em um país onde há uma denúncia por violência doméstica a cada 

dois minutos. 

Sobre a questão do feminicídio, cuja motivação do crime é relacionada às questões de gênero, o Atlas da violência 

2019 produzido pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segu-rança Pública (FBSP), cujos dados se referem ao período de 2007 a 

2017, esses coletados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), mostrou que 4.936 mulheres foram assassinadas 

em 2017 – maior número em 10 anos e que cresceu em 17.1% os homicídios dentro de casa, evidenciando o fenômeno da 

violência doméstica. 

Na Paraíba, segundos os resultados apresentados no 13º Anuário, o número de feminicídios cresceu aproximadamente 

53% entre 2017 e 2018, onde os casos passaram de 22 para 34. Quanto aos casos de estupro os números caíram, pois em 2017 

ocorreram 329 casos e em 2018, 239. O dado que não variou foi o correspondente à violência doméstica, em que se registraram 

2.014 casos em 2017 e 2.002 casos em 2018. 

 

O crime de violência sexual é uma das manifestações da violência de gênero que mais expressa o pensamento 

patriarcal, pois se caracteriza pela coisificação da mulher, subjugando-a ao desejo e vontade de outrem, em detrimento dos seus. 

 

E as consequências são as mais variadas, desde as físicas e imediatas, como gravidez, infecções do aparelho 

reprodutivo e doenças sexualmente transmissíveis, quando não dilacerações e mutilações de partes do corpo, passando para as 

mais profundas e duradouras, como depressão, desenvolvimento de síndrome do pânico, de pensamentos suicidas e 

dependência a substâncias psicoativas, entre outras manifestações psíquicas. 
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Esses dados ratificam a importância de se traçar estratégias urgentes de enfrenta-mento da violência contra a mulher. 

No âmbito da saúde, o Ministério da Saúde tem proposto medidas para disponibilizar o atendimento efetivo às mulheres que 

sofrem vi-olência doméstica e sexual (SAÚDE, 2011; BRASIL, 2015;), evidenciando a relevância de que a organização dos 

serviços de saúde e os processos de trabalho dos profissionais de saúde estejam pautados nos protocolos estabelecidos nas 

normas técnicas do Ministério da Saúde. 

 

Ademais, é pertinente que os municípios possam buscar elaborar ações estratégicas condizentes com a realidade e 

necessidades locais. 

 

Nessa perspectiva, a Câmara Técnica Municipal de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, por meio do Grupo 

de Trabalho Saúde, articulou reuniões com representações da atenção básica, especializada, dos quatro hospitais maternidades 

(Instituto Cândida Vargas, Maternidade Frei Damião, Hospital Edson Ramalho e Hospital Universitário Lauro Wanderley) e 

Residência multiprofissional em saúde da família e comunidade. A partir das discussões das fragilidades e potencialidades da 

rede de atenção, articulou-se proposições a serem contempladas no I Plano Municipal de enfrentamento da violência contra as 

mulheres. 

Para tanto, as ações propostas estão subdivididas em três objetivos: 

 

1. Enfrentamento da violência doméstica e sexual de adolescentes e mulheres; 
2. Saúde sexual e reprodutiva de mulheres e homens com enfoque de gênero, raça/etnia e diversidade sexual; 
3. Atenção obstétrica humanizada e qualificada, contribuindo para o enfrentamento da violência institucional contra a 

mulher. 
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OBJETIVO: 

Promover a atenção integral às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual. 

AÇÃO Qualificação/sensibilização dos profissionais da Atenção Básica (AB) para o acolhimento e 

assistência integral às mulheres em situação de violência, em uma proposta terapêutica 

pedagógica (Arco de Maguerez) 

METAS Oficinas de sensibilização realizadas em Unidades de Família. 

RESPONSÁVEIS AB, DS, Residência e Área Técnica Saúde da Mulher, SEPPM. CRMEB, Maria Quitéria, Centro de 

Cidadania LGBT 

INDICADORES 100% das USF qualificadas 

MONITORAMENTO Lista de frequência Relatório oficinas atividade. 

AÇÃO Reforçar a obrigatoriedade do uso da ficha de notificação de violência interpessoal e 

autoprovocada (casos suspeitos e confirmados) na Atenção Básica partir de ações de informação 

e sensibilização. 

METAS Todas as ESF realizando notificação de violência interpessoal e autoprovocada por meio da ficha 

do SINAN. 

RESPONSÁVEIS VIEP, A, B, DS 

INDICADORES 100 Aumentar o número de notificações 

MONITORAMENTO Relatório semestral das notificações SINAN 
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AÇÃO Mapear e articular os movimentos sociais de mulheres existentes no território para promover ações 

coletivas na prevenção, promoção e enfrentamento da violência contra as mulheres, estimulando 

a formação de grupos operativos. 

METAS Todas as USF articulada com movimentos socais locais e realizando ações educativas. 

RESPONSÁVEIS DS, USF 

INDICADORES 100% das USF com o 100% das USF com o e mapeamento realizado 

MONITORAMENTO Lista de frequência e ata da reunião realizada entre a USF e os Movimentos sociais do território. 

AÇÃO Promover ações educativas sobre gênero e violência na Atenção Básica articuladas com saúde 

do homem Programa de Saúde nas escolas (PSE), Centro de Cidadania LGBT e/ou movimentos 

sociais locais. 

METAS Todas as USF promovendo atividades de educação em saúde de forma rotineira 

RESPONSÁVEIS ATB, DS, PSE, Saúde do homem e da mulher, Centro de Cidadania LGBT 

INDICADORES 100 Ações educativas por ano (01 ação por unidade) 

MONITORAMENTO Relatório das ações produzidas pelas unidades e enviar para a SMS/área técnica saúde da mulher 
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AÇÃO Realizar ações pertinentes aos 16 dias de ativismos contra a violência a mulher na Saúde (mês 

de novembro) 

METAS Todas as USF promovendo ações durante os 16 dias de ativismos. 

RESPONSÁVEIS SEPPM, ATB, DS, Saúde da mulher 

INDICADORES 100 Ações educativas por ano (01 ação por unidade) 

MONITORAMENTO Relatório das ações produzidas pelas unidades e enviar para a SMS/área técnica saúde da mulher. 

AÇÃO Realizar ações pertinentes à campanha do Laço Branco – Homens pelo fim da violência contra 

mulher (06 de Dezembro) 

METAS Todas as USF promovendo ações sobre a campanha do Laço Branco 

RESPONSÁVEIS SEPPM, ATB, DS, Saúde da mulher 

INDICADORES 100 Ações educativas por ano (01 ação por unidade) 

MONITORAMENTO Relatório das ações produzidas pelas unidades e enviar para a SMS/área técnica saúde da mulher. 
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AÇÃO 

Mapear e pactuar junto aos serviços de Psicologia do Município estratégias de melhoria do 

atendimento psicoterápico às mulheres em situação de violência (Atenção especializada), 

incentivando a criação de grupos terapêuticos 

METAS Implementar um serviço de psicologia para acompanhamento para as mulheres em situação de 

violência sexual, após a alta do acompanhamento ambulatorial do serviço de referencia (6 meses). 

RESPONSÁVEIS Saúde da Mulher, Atenção especializada 

INDICADORES Implementar Serviço de psicologia de referência para as mulheres em situação de violência 
sexual 

 

MONITORAMENTO Relatório de gestão com descrição de produção do referido serviço. Documento impresso da 

pactuação e assinaturas; Termo de Colaboração 

AÇÃO Sensibilizar profissionais das Policlínicas Municipais e da rede privada sobre acolhimento e 

assistência às mulheres em situação de violência 

METAS Oficinas de sensibilização para os profissionais das Policlínicas 

RESPONSÁVEIS Saúde da Mulher, Atenção especializada, SPPM 

INDICADORES 100% das Policlínicas qualificadas 

MONITORAMENTO Atenção especializada Relatório avaliativo das oficinas (registro das atividades) 
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AÇÃO Elaboração/Implementação de Protocolo de Atendimento a Mulheres em situação de Violência 

Sexual nos serviços hospitalares de referência (Instituto Cândida Vargas, Frei Damião e Edson 

Ramalho) 

METAS Elaboração 

RESPONSÁVEIS Maternidade Frei Damião, Instituto Cândida Vargas e Maternidade do Edson Ramalho 

INDICADORES 100% dos serviços de referência com Protocolo instituído 

MONITORAMENTO Protocolo impresso, Documento impresso da pactuação e assinaturas; Termo de Colaboração 

AÇÃO Propor discussão ampliada sobre a qualificação/referência do atendimento à mulher em situação 

de violência também na rede hospitalar privada, em parceria com a SOGOPA, COREN, CRM,CRP, 

Gestores da rede privada. 

METAS Reunião para discutir a importância de todos os serviços de atenção à saúde terem o enfoque da 

violência contra a mulher 

RESPONSÁVEIS SMS/saúde da Mulher, SPPM, SOGOPA, COREN, CRM, CRP, CRESS 

INDICADORES Reuniões 

MONITORAMENTO Lista de frequência e ata de reunião e Documento impresso da pactuação e assinaturas; Termo 

de Colaboração 
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AÇÃO Garantia da manutenção dos insumos do Kit de profilaxia (anticoncepção de emergência e 

Profilaxia para IST/HIV) para as mulheres em situação de Violência Sexual nas maternidades de 

referência (ICV,Frei Damião e Edson Ramalho) 

METAS Kit de profilaxia para as mulheres em situação de Violência sexual presente e completo em todos 

os serviços de referência. 

RESPONSÁVEIS SMS, SES, Maternidade Frei Damião, Instituto Cândida Vargas e Maternidade do Edson Ramalho 

INDICADORES 100% dos serviços com acesso ao kit em tempo oportuno. 

MONITORAMENTO Planilha semestral  

AÇÃO Realizar Campanha Publicitária de divulgação dos serviços e fluxos de prevenção e assistência 

às mulheres em situação de violência sexual e doméstica 

METAS Campanha publicitária (spot de rádio, folders, banners, televisão) produzida 

RESPONSÁVEIS SPPM, SMS, ASCON. 

INDICADORES Material produzido e disponibilizados para os serviços de saúde 

MONITORAMENTO Material impresso e relatório das ações 
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AÇÃO Promover encontros de “Cuidando do cuidador” para os profissionais dos Serviços de referência 

ao atendimento à mulher em situação de violência sexual, envolvendo a área técnica de práticas 

integrativas e complementares do município de João Pessoa. 

METAS Oficinas anuais por serviço de referência 

RESPONSÁVEIS Maternidade Frei Damião, Instituto e Cândida Vargas e Maternidade do Edson Ramalho. 

INDICADORES 100% dos serviços de referência realizando as oficinais semestrais de “Cuidando do Cuidador”. 

MONITORAMENTO Lista de frequência e relatório das oficinas. 

 OBJETIVO: 

Promover a Saúde Sexual e Reprodutiva de mulheres e homens com enfoque de gênero, raça/etnia e diversidade sexual. 

 AÇÃO Qualificar e sensibilizar a ESF, Policlínicas e UBS para promoção da saúde sexual e reprodutiva 

considerando a diversidade da reprodutiva considerando a diversidade das mulheres e as 

mulheres vítimas de violência sexual e doméstica, objetivando uniformizar a execução da Lei do 

Planejamento reprodutivo. 

METAS Oficinas de qualificação. 

RESPONSÁVEIS ATB, DS, Saúde da Mulher, Assessoria Jurídica do ICV, SPPM,Centro de Cidadania LGBT, 

Movimentos Sociais (Maria Quitéria) 

INDICADORES 100% dos serviços qualificados 

MONITORAMENTO Lista de frequência Relatório oficinas. 
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AÇÃO Garantir o insumo e o acesso aos métodos contraceptivos ofertados em toda a rede de assistência 

à saúde. 

METAS Todos os métodos preconizados pelo Ministério da Saúde ofertados na rede 

RESPONSÁVEIS SMS, GEMAF, DS, USF 

INDICADORES 100% das USF com os insumos do planejamento reprodutivo 

MONITORAMENTO Planilhas de controle de estoque dos métodos contraceptivos 

AÇÃO Potencializar ações para realização de práticas educativas em direitos sexuais e reprodutivas para 

alunos e profissionais da educação nas instituições de ensino do seu território 

METAS Reunião para disseminar a proposta do mapeamento e planejamento das ações nos territórios 

RESPONSÁVEIS Secretaria de Educação, PSE, Saúde da Mulher, DS. 

INDICADORES Reunião 

MONITORAMENTO Lista de frequência e Ata da reunião 

AÇÃO Promoção atividades educativas sobre sexualidade e gênero. 

METAS Todas as USF promovendo ações com a temática sexualidade e gênero 

RESPONSÁVEIS DS, USF, SMS/área técnica saúde da mulher 

INDICADORES 100 Ações educativas por ano 

MONITORAMENTO Relatório das ações produzidas pelas unidades e enviar para a SMS/área técnica saúde da mulher 
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AÇÃO Propor a Elaboração e /implementação de um protocolo clínico de inserção do DIU pós-parto e 

pós-aborto em todas as maternidades 

METAS Protocolo elaborado e implantado 

RESPONSÁVEIS HULW, ICV, Edson Ramalho e Frei Damião 

INDICADORES 100% das maternidades com Protocolo instituído 

MONITORAMENTO Protocolo impresso 
  
 
 
 

AÇÃO Propor a Implementação da inserção do DIU pós-parto e pós-aborto conforme protocolo 

METAS Todas as maternidades ofertando e inserindo o DIU no pós-parto 

RESPONSÁVEIS HULW, ICV, Edson Ramalho e Frei Damião 

INDICADORES Aumento de 25% na inserção do DIU no pós-parto e pós-aborto 

MONITORAMENTO Relatório anual do número de inserção de DIU no pós-parto e pós-aborto (maternidades enviar 

para a SMS/Saúde da Mulher) 
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AÇÃO Promover Campanha Publicitária de divulgação dos serviços e fluxos de atenção aos direitos 

sexuais e reprodutivos 

METAS Produção de campanha publicitária (spot de rádio, folderes, televisão) 

RESPONSÁVEIS SPPM, Centro de Cidadania LGBT, SMS (ATB, DS, Saúde das Mulheres) 

INDICADORES Material produzido e disponibilizados para os serviços de saúde 

MONITORAMENTO Material impresso e relatório das ações 

AÇÃO Promover discussão com os serviços de referência de Laqueadura sobre os víeis da interpretação 

da Lei do Planejamento Familiar 9.263/96 

METAS Reuniões entre assessoria jurídica e serviços de planejamento familiar. 

RESPONSÁVEIS SMS/saúde da Mulher, Serviços ambulatoriais de Planejamento reprodutivo. 

INDICADORES Reunião e implementação 

MONITORAMENTO Frequência e ata da reunião 

I PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES



 

35
 

 OBJETIVO: 
 

Promover a atenção obstétrica humanizada e qualificada, contribuindo para o enfrentamento da violência institucional 
contra a mulher 

AÇÃO Qualificar as equipes da atenção básica e especializada sobre atenção obstétrica, com enfoque na 

prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher 

METAS Qualificação realizadas em todas as Unidades de Saúde da Família 

RESPONSÁVEIS Saúde da Mulher, Residência Médica e multiprofissional, movimentos sociais 

INDICADORES 100% das USF qualificadas 

MONITORAMENTO Lista de frequência, Relatório avaliativo das oficinas (registro das atividades) 

AÇÃO Promover ações nos grupos operativos/grupos de mulheres/gestantes sobre incentivo ao parto 

normal e as boas práticas obstétricas 

METAS Um grupo operativo por unidade de saúde 

RESPONSÁVEIS Atenção Básica, Saúde da Mulher, DS, USF 

INDICADORES 100% das Unidades com grupos atuantes 

MONITORAMENTO Relatório das ações produzidas pelas unidades e enviar para a SMS/área técnica saúde da mulher 
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AÇÃO Inserção das doulas comunitárias voluntárias nas USF 

METAS Todas as doulas comunitárias voluntárias em atuação no ICV inseridas na comunidade 

RESPONSÁVEIS SEPPM, ICV, Saúde a da Mulher, DS 

INDICADORES Rodas de diálogo com as doulas voluntárias atuante no e ICV 

MONITORAMENTO Relatório da ação desenvolvida pela doula na ATB e enviar para a SMS/área técnica saúde da 

mulher 

AÇÃO Articulações com instituições de ensino, entidades de classes, movimentos sociais organizados 

para promover ações de boas práticas obstétricas na ATB e rede hospitalar 

METAS Reuniões de articulação realizadas 

RESPONSÁVEIS SMS, Associação de doulas, Movimentos sociais, Maternidades, ATB e IES 

INDICADORES Reuniões 

MONITORAMENTO Lista de frequência e ata da reunião, termos de Cooperação. 

AÇÃO Propor a Construção de Centro de Parto Normal, de forma a ampliar o número de vagas para o 

atendimento a gestantes de risco habitual em trabalho de parto.. 

METAS Centro de Parto normal 

RESPONSÁVEIS MS, SMS, SES, ICV e Frei Damião 

INDICADORES Centros de Parto normal inaugurados e funcionando 

MONITORAMENTO Serviço aberto ao público – Termos de colaboração e parcerias 
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AÇÃO Propor a elaboração e implantação de protocolo unificado de condutas clínica obstétrica 

METAS Protocolo elaborado e implantado  

RESPONSÁVEIS HULW, ICV, Edson Ramalho e Frei Damião 

INDICADORES 100% das maternidades com Protocolo instituído 

MONITORAMENTO Protocolo impresso - Termos de colaboração e parcerias 

AÇÃO Propor a elaboração e implantação de protocolo de condutas da equipe multiprofissional que 

assiste a parturiente 

METAS Protocolo elaborado e implantado  

RESPONSÁVEIS HULW, ICV, Edson Ramalho e Frei Damião 

INDICADORES 100% das maternidades com Protocolo instituído 

MONITORAMENTO Protocolo impresso;  Termos de colaboração e parcerias 

AÇÃO Propor educação continuada/permanente com a equipe multiprofissional sobre as boas práticas 

neonatal e obstétrica 

METAS Qualificações semestrais 

RESPONSÁVEIS HULW, ICV, Edson Ramalho e Frei Damião 

INDICADORES 02 qualificações por maternidade anuais 

MONITORAMENTO Relatório avaliativo das oficinas (registro das atividades, Termos de colaboração e parcerias 
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AÇÃO Divulgar com usuários e profissionais sobre o papel da Ouvidoria como estratégia de 

enfrentamento da violência institucional contra a mulher 

METAS Cartazes/banner em todas as maternidades divulgando a Ouvidoria 

RESPONSÁVEIS HULW, ICV, Edson Ramalho e Frei Damião 

INDICADORES 100% das maternidades com os serviços divulgados 

MONITORAMENTO Cartazes e banner impressos e expostos nas Maternidades 

AÇÃO Garantir espaço de diálogo entre gestão e trabalhadores, visando à escuta qualificada e 

resolutividade das necessidades dos mesmos 

METAS Reunião trimestral 

RESPONSÁVEIS HULW, ICV, Edson Ramalho e Frei Damião 

INDICADORES Reuniões 

MONITORAMENTO Lista de frequência e ata das reuniões 
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 EDUCAÇÃO PARA UMA VIDA SEM VIOLÊNCIA 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a educação passou a ser um direito de todos e um dever do 

Estado, o que se alinha à pressão do movimento internacional de luta em prol da educação com qualidade. A universalização 

da educação implica inclusão e equiparação de oportunidades para todas as pessoas (MENDES, 2002). A verdadeira 

universalização do ensino inclui, portanto, além do acesso formal, a permanência, a progressão e a conclusão em idade 

adequada, obedecendo a padrões mínimos de qualidade estabelecidos. 

 

A escola, assim como outras instituições que promovam processos sócioeducativos, são equipamentos sociais 

relevantes que, historicamente, permitiram o acesso de grupos subalternos à visibilidade social, às experiências educacionais, 

culturais e/ou, ainda, possibilitaram melhores condições de vida. Por outro lado, a escola também vem um lócus privilegiado 

de construção e legitimação das relações desiguais entre os gêneros, seja através das práticas educativas, seja através do 

próprio conteúdo educativo ministrado. 

 

Sendo assim, considerando que a educação é o principal instrumento de acesso ao conhecimento e, 

consequentemente, de transformação social, faz-se necessário promover uma educação emancipatória para todos os sujeitos 

sociais. No que tange às especifici-dades da realidade vivida pelas mulheres, a educação é ainda mais importante, posto que 

proporciona o conhecimento necessário para o enfrentamento à violência doméstica e às diversas subordinações às quais são 

submetidas, permitindo, com isso, que busquem por ajuda para si e para outras mulheres. 

 

Nesse sentido, as escolas devem se reestruturar para a oferta e garantia da educação de qualidade para a diversidade 

do alunado e para as demandas presentes em seu universo, com reformulações de práticas, formas de ensino e conteúdo 

(MENDES, 2006). 
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O cenário atual revela grandes avanços no acesso formal à educação pelas mulheres, que já elas são a maioria das 

pessoas alunas em todos os níveis de ensino. Contudo, a maior escolaridade das mulheres ainda não possui reflexo no mercado 

de trabalho, já que recebem salários menores que os homens, mesmo exercendo as mesmas funções. De acordo com dados do 

IBGE de 2018, as mulheres ganham 23,5% menos que os homens, mesmo possuindo maior escolaridade. Diante desse cenário, 

ainda há muito a se trilhar rumo à igualdade de gênero. 

Revele-se ainda as enormes disparidades na educação das mulheres negras, indígenas e de baixa renda. A taxa de 

frequência escolar líquida ajustada no ensino médio é de 80,1% para as mulheres brancas e 69,3% para as mulheres negras ou 

pardas. No ensino superior, a situação se agrava ainda mais apopulação de 25 anos ou mais de idade com ensino superior 

completo é de 23,5% de mulheres brancas e apenas 10,4% de mulheres pretas ou pardas, de acordo com dados do IBGE. 

Além disso, a maternidade constitui um componente que direciona as mulheres à evasão escolar, sobretudo na 

adolescência. Um estudo feito pela Fundação Abrinq mostrou que menos de 20% das mães no Brasil não concluíram o Ensino 

Fundamental, ou seja, estudaram menos de sete anos. E esse número salta para quase 30% quando consideramos só as mães 

adolescentes, com até 19 anos. Nas regiões Norte e Nordeste, o percentual de mães adolescentes que não concluíram o Ensino 

Fundamental passa dos 35%3. 

Como dito, a educação é de grande importância para o enfrentamento da violência contra as mulheres, tanto porque 

pode viabilizar a emancipação econômica como porque pode possibilitar a conscientização da construção do gênero e de seus 

estereótipos. É papel das escolas, em seu processo educativo, contribuir para formação de uma sociedade mais justa e igualitária, 

viabilizando uma visão crítica dos fenômenos sociais. 

Por determinação do artigo 205 da Constituição Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. 

O artigo 208 estabelece que esse direito deve ser efetivado por meio da garantia de diferentes níveis e etapas educacionais. 
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Aponta, também, que a educação infantil é um direito da criança e das famílias (BRASIL, 1988, art. 208, inciso IV). O poder 

público municipal tem o dever de garantir o atendimento em creches e pré-escolas, quando a família opta por compartilhar com 

o Estado o dever de educar seus filhos. 

AÇÃO Garantia permanência das mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade no âmbito escolar. 

METAS 1. Identificar se entre os motivos da evasão, do abandono e da repetência escolar encontra-se a 

questão de gênero (maternidade, violência doméstica, abuso sexual), racismo e LBTfobia. 

2.Incluir na grade curricular temáticas de gênero, raça, sexualidade e identidade. 

3. Garantir apoio psicopedagógico às mulheres em situação de vulnerabilidade nas escolas ou 

outros estabelecimentos educativos. 

4. Realizar formação continuada com os educadores visando a realização de uma educação 

inclusiva, não-sexista, não-racista e não- LBTfóbica. 

5. valiar e atualizar os planos de educação visando a realização de uma educação e cultura 

inclusiva, não- sexista, não-racista e não- LBTfóbica. 

6. Adotar linguagem não-sexista no discurso, nas práticas e nos documentos de todos os 

organismos de políticas públicas. 

7. Garantir a identificação pelo nome social das mulheres transexuais; 

8. Garantir o direito da auto identificação racial 

9. Garantir o cumprimento das leis 10.639/03 (LDB) e 11.645/08 (incluiu história e cultura afro-

brasileira e indígena). 

RESPONSÁVEIS Secretaria de Educação e as respectivas escolas 

INDICADORES Controle da evasão e dos motivos 

41I PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES



 

 
 

MONITORAMENTO 1. Relatório anual com indicativo comparativo entre antes e depois do número de evasão após 

implementação da ação. 

2. Projeto e relatórios de implementação sobre a de inclusão na  grade  curricular  temáticas  de 

gênero, raça, sexualidade e identidade; 

3. Projeto e relatórios de implementação do serviço de apoio psicopedagógico às mulheres em 

situação de vulnerabilidade nas escolas ou outros estabelecimentos educativos. 

4. Projeto de formação continuada, programa de formação e listas de presença. 

5.  Realização de Conferência Municipal de Educação, com a inclusão educação e cultura 

inclusiva, não-sexista, não-racista   e   não- LBTfóbica. 

6. Recomendações da prefeitura aos outros órgãos municipais sobre a inclusão de linguagem não-

sexista no discurso, nas práticas e nos documentos de todos os organismos de políticas públicas 

e relatório com documentação comprovando o cumprimento da recomendação. 

7. Recomendações da prefeitura aos outros órgãos municipais para a garantia da identificação 

pelo nome social das mulheres transexuais. 

8. Recomendações da prefeitura aos outros órgãos municipais para a garantia do direito da auto 

identificação racial. 
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AÇÃO Sensibilizar professoras professores, gestoras, gestores, família e toda a comunidade escolar 

para a superação da reprodução cultura machista/patriarcal com a finalidade de realizar uma 

educação igualitária. 

METAS Campanhas permanentes, seminários, palestras, rodas de diálogo, cartilhas, folders informativos, 

oficinas. 

RESPONSÁVEIS Secretaria de Educação e Secretaria de Mulheres 

INDICADORES Realização de relatorias em que possa ser avaliado o impacto da implementação das metas. 

MONITORAMENTO Relatório e prestação de contas do resultado de cada campanha educativa. 

 
 

AÇÃO Propor a ampliação do número de escolas em tempo integral 

METAS 1. Sensibilizar o gestor público a certa da importância das escolas em tempo integral para com 

isso motivar sua ampliação  

 

2. Garantir maior investimento do Governo Municipal na educação infantil  

RESPONSÁVEIS Secretaria de Educação  

INDICADORES Levantamento das demandas de vagas e da quantidade de escolas e professores necessários 

para suprir as demandas. 

MONITORAMENTO Relatório com análise da quantidade de escolas de tempo integral antes e depois da aplicação do 

plano. 
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AÇÃO Propor a Ampliação do número de creches 

METAS 1. Sensibilizar o gestor público a certa da importância das creches para a diminuição da sobrecarga 

decorrente do cuidado materno para com os filhos.      

2.Garantir maior investimento do Governo Municipal na educação infantil  

RESPONSÁVEIS Secretaria de Educação  

INDICADORES Levantamento das demandas de vagas e da quantidade de escolas e professores necessários 

para suprir as demandas. 

MONITORAMENTO Análise da quantidade de creches antes e depois da aplicação do plano. 

 
 

AÇÃO Garantir a manutenção e expansão do EJA (Escola de Jovens Adultos)  

METAS Sensibilizar o gestor da importância do EJA para a emancipação pessoal, social e econômica  

RESPONSÁVEIS Secretaria de Educação  

INDICADORES Levantamento das demandas de vagas e da quantidade de escolas e professores necessários 

para suprir as demandas. 

MONITORAMENTO Análise da quantidade de escolas de jovens adultos antes e depois da aplicação do plano. 
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AÇÃO Ampliar e valorizar a produção cultural das mulheres e sobre as mulheres e suas interfaces de 

raça, gênero, sexualidade e identidade    

METAS 1. Realização de oficinas de formação e cultura voltada para o público feminino 

2. Promover   festivais e mostras culturais de mulheres 

3. Ampla divulgação dos eventos realizados. 

RESPONSÁVEIS Secretaria da Cultura 

INDICADORES Levantamento da quantidade de grupos culturais que poderiam participar dos eventos 

Divulgação do evento para inscrição de participantes 

MONITORAMENTO Análise da quantidade de eventos culturais voltadas para o público feminino e realizada por 

mulheres Pesquisa na população sobre o conhecimento desses eventos culturais, averiguando se 

foi amplamente divulgado. 
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 TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 

 
O contexto socioeconômico no Brasil já estava em dificuldade e, com o advento da Pandemia do COVID-19 iniciada 

no primeiro semestre de 2020 houve agravamento expressivo na economia mundial, foram várias ondas de contaminação com 

recordes de mortes diárias, além do aumento do desemprego. Com este cenário, o mundo das trabalhadoras informais sofreu 

diversas mudanças, as empreendedoras estão com dificuldade de geração de renda, aumentando os desafios da violência de 

gênero, e da divisão desigual no mundo do trabalho. 

 
A exigência de qualificação voltada para o mercado de trabalho torna-se cada vez mais necessária, uma vez que, as 

organizações demandam por profissionais preparados e qualificados nas áreas que atuam. Pensando nisso, vemos a 

necessidade de buscar sempre elaborar políticas de ações voltadas às mulheres economicamente ativas no mercado de trabalho 

do município de João Pessoa. 

AÇÃO Potencializar a geração de renda às mulheres por meio da produção artesanal através   de   cursos   

de   capacitação   e qualificação e promoção de mostras em espaços públicos do município. 

METAS Cursos e oficinas de capacitação e qualificação à produção artesanal;  

Proporcionar mostras/eventos em espaços públicos para vendas dos produtos artesanais.  

RESPONSÁVEIS SEPPM; SEDES; SECOM; FUNJOPE; SEDURB; SEINFRA; SETRAB; SETUR  

INDICADORES Cursos de capacitação e de qualificação;  

Mostras trimestrais com 100% do público inscrito.   

MONITORAMENTO Lista de frequência, relatórios das atividades e matérias veiculadas pela mídia.    
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AÇÃO Incentivar a formação de cooperativas de produção e associações promovendo o fortalecimento 

dos grupos de mulheres com produção na perspectiva da economia solidária 

METAS Fortalecimento das mulheres em grupos, cooperativas e associações.  

RESPONSÁVEIS SEPPM; SEDES; SECOM; FUNJOPE; SEDURB; SEINFRA; SETRAB; SETUR Universidades; 

Fórum de Economia Solidária 

INDICADORES Grupos de mulheres capacitados sobre cooperativismo e associativismo  com 100% do público 

inscrito 

MONITORAMENTO Lista de frequência, relatórios das atividades e matérias veiculadas pela mídia...    

 

AÇÃO Realizar qualificação profissional com recorte geracional e foco na autonomia econômica de 

mulheres em situação de violência, pobreza em suas comunidades e/ou bairros de origem 

METAS Qualificar mulheres em situação de violência e/ou vulnerabilidade fora do mundo do trabalho 

RESPONSÁVEIS SEPPM; SEDES; SECOM; FUNJOPE; SEDURB; SEINFRA; SETRAB; SETUR Universidades; 

Sistema “S”; SECITEC 

INDICADORES Grupos de mulheres qualificados em suas comunidades com  100% do público inscrito 

MONITORAMENTO Lista de frequência, relatórios das atividades e matérias veiculadas pela mídia. 
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AÇÃO Garantir formação para mulheres com produção artesanal na perspectiva do resgate da cultura e 

da identidade local com responsabilidade ambiental 

METAS Atender mulheres urbanas e rurais na produção artesanal 

RESPONSÁVEIS SEPPM; SEDES; SECOM; FUNJOPE; SEDURB; SEINFRA; SETRAB; SETUR Universidades; 

Sistema “S”;  

INDICADORES 05 formações realizadas com 100% do público inscrito 

MONITORAMENTO Lista de frequência, relatórios das atividades e matérias veiculadas pela mídia. 

AÇÃO Ampliação da Linha de crédito do Banco Cidadão voltada para mulheres 

METAS Oferecer microcrédito p/mulheres economicamente ativas  

RESPONSÁVEIS Banco Cidadão/ SETRAB; SEPPM 

INDICADORES 100 % das mulheres interessada se que atenderema os critérios 

MONITORAMENTO Lista de frequência, relatórios das atividades e matérias veiculadas pela mídia... 

AÇÃO Ofertar de forma contínua capacitações técnicas e qualificações para mulheres 

METAS Identificar as principais demandas de qualificação exigidas pelas empresas e/ou praticarem 

atividades empreendedoras 

RESPONSÁVEIS SETRAB; SEPPM 

INDICADORES 100 % das mulheres interessadas. 

MONITORAMENTO Lista de frequência, relatórios das atividades e matérias veiculadas pela mídia. 
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AÇÃO Fomento ao Design da Paraíba por meio de capacitação, oficinas, salões, mostras, concursos e 

premiações 

METAS Atender profissionais e estudantes das área do Design. 

RESPONSÁVEIS Programa João Pessoa Cidade Criativa da UNESCO; SEPPM; SEDES; SECOM; FUNJOPE; 

SEDURB; SEINFRA; SETRAB; SETUR, Universidades; Sistema “S”. 

INDICADORES 100 % das propostas realizadas 

MONITORAMENTO Lista de frequência, relatórios das atividades e matérias veiculadas pela mídia. 
 
 
 
 

AÇÃO Apoio e fomento a identidade e cultura Pessoense e da arte-popular através decursos, workshops, 

oficinas, palestras e mostras 

METAS Geração De renda e capacitação às mulheres que produzem arte-popular 

RESPONSÁVEIS Programa João Pessoa Cidade Criativa da UNESCO;  SEPPM; SEDES; SECOM; 

FUNJOPE; SEDURB; SEINFRA; SETRAB; SETUR, Universidades; Sistema “S” 

INDICADORES 100 % das propostas realizadas 

MONITORAMENTO Lista de frequência, relatórios das atividades e matérias veiculadas pela mídia. 
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AÇÃO Garantir informação as mulheres com a temática de prevenção á saúde por movimentos repetitivos 

na produção artesanal 

METAS Realizar Palestras e Orientações com mulheres de vários segmentos do mundo do trabalho; lançar 

cartilha 

RESPONSÁVEIS SEPPM; SMS/ Universidades; faculdades 

INDICADORES Palestras realizadas; cartilha lançada 

MONITORAMENTO Listas de Presença, fotos, cartilha lançada 

 

AÇÃO Garantir informação as mulheres inseridas no mundo do trabalho na temática de Assédio Moral e 

Sexual no local de Trabalho. 

METAS Realização de Palestras com mulheres de vários segmentos do mundo do trabalho, Lançar 

Cartilha 

RESPONSÁVEIS SEPPM; Ouvidoria; SRT; Universidades; Faculdades 

INDICADORES Palestras realizadas / cartilha lançada 

MONITORAMENTO Listas de Presença, Fotos; cartilha 
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AÇÃO Garantir recursos orçamentários para os programas de capacitação e qualificação no âmbito do 

fundo municipal das mulheres e que o gerenciamento e a execução seja realizada pela SEPPM.  

METAS Fomentar programas de capacitação e qualificação 

RESPONSÁVEIS Câmara municipal; Conselho da Mulher; SEPPM; SEMOB; GABINETE DO PREFEITO. 

Secretarias envolvidas 

INDICADORES 100 % das mulheres interessadas. 

MONITORAMENTO Relatórios  

 

AÇÃO Realização de acompanhamento e assessoria no pós-crédito para linha das mulheres  

METAS Identificar as principais demandas de qualificação para o desenvolvimento das atividades 

empreendedoras 

RESPONSÁVEIS SETRAB; SEPPM; SEDES; SISTEMA S; SEBRAE; UNIVERSIDADES E FACULDADES; 

EMPRESAS.  

INDICADORES 100 % das mulheres interessadas. 

MONITORAMENTO Lista de frequência, relatórios das atividades e matérias veiculadas pela mídia... 
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 CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES 

 
 

Planejar uma cidade segura para as mulheres é redimensionar o espaço urbano na perspectiva feminista da construção 

da igualdade. As mulheres vivem a cidade de maneira diferente dos homens no sentido das oportunidades, das expectativas, 

dos medos e dos desafios. Assim, as políticas públicas de infraestrutura urbana, mobilidade, habitação, desenvolvimento 

econômico e social, segurança, saúde, educação, esporte, lazer e cultura devem ser planejados de forma a atender as 

especificidades de gênero. 

 

Construir uma cidade segura para as mulheres significa construir uma cidade segura para todas as pessoas. É no 

território da cidade que a violência contra as mulheres se manifesta e experimentada pela população feminina, gerando restrições 

na sua vida cotidiana, nos seus projetos pessoais e no exercício de seus direitos como cidadãs. As mulheres se inserem nos 

espaços urbanos em condições desvantajosas em relação aos homens, uma vez que suas identidades de gênero as tornam 

mais vulneráveis às situações de violência, a exemplo de estupros, assédios moral e sexual, furtos, roubos. 

 

Além de experimentarem a violência urbana, as mulheres também são vítimas de violência dentro dos seus próprios 

lares, locais que deveriam significar espaços de proteção para qualquer ser humano. A violência contra as mulheres é uma forma 

de violação dos direitos humanos, ao atingir o direito à vida, saúde integridade física. Portanto, foi sanciona-da em 07 de agosto 

de 2006, a Lei nº 11.340 - Lei Maria da Penha, que cria mecanismos de coibir e prevenir a violência contra as mulheres. Apesar 

do avanço desta legislação, ainda se depara com a cruel realidade de violência contra a mulher, que pode ser verificada com os 

altos índices de homicídio de mulheres no Brasil e de denúncias recebidas pela Central de Atendimento à Mulher - Disque 180. 
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 OBJETIVO: 

Promover a atenção integral ás mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual. 

AÇÃO Informação e conscientização às mulheres por meio de Blitz 180, palestras, oficinas e cursos. 

METAS - Realizar Blitz 180 uma vez por mês nos três pontos estratégicos da cidade: Lagoa, Centro de 

Apoio ao Turista e a Integração. 

- Divulgação dos serviços da Ronda Maria da Penha, do Centro de Referência da Mulher Ednalva 

Bezerra; 

- Divulgação da Lei da Parada Segura,da Lei da Importunação Sexual e demais Leis Municipais e 

Campanhas permanentes. 

RESPONSÁVEIS Realizar palestras educativas com a comunidade escolar coma participação do Teatro 

de fantoches da RONDA ESCOLAR - GCM JP. 

INDICADORES Ações de informação, conscientização e encaminhamento mensalmente em associações, escolas, 

igrejas e Centros de Referências da Juventude, condomínios residenciais. 

MONITORAMENTO Relatórios; registros fotográficos; frequências. 

AÇÃO Fomentação do projeto RONDA MARIA DA PENHA nas escolas.  

METAS Oficinas de sensibilização realizadas em Unidades de Família 

RESPONSÁVEIS SEPPM, SEDEC, SEMUSB. 

INDICADORES 100% da rede municipal 

MONITORAMENTO Relatórios; registros fotográficos; frequências... 
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AÇÃO Propor a ampliação do sistema de monitoramento nas vias de principais fluxos de pessoas da 

cidade de João Pessoa. 

METAS Aumentar o número de câmeras nas principais vias  de  maior  fluxo da cidade de João Pessoa. 

RESPONSÁVEIS SEPPM, SEDEC, SEMUSB 

INDICADORES 100% das principais ruas dos bairros de João Pessoa. 

MONITORAMENTO Relatórios; registros fotográficos; frequências. 

AÇÃO Capacitação permanente aos Guardas Municipais sobre violência contra mulher, violência 

doméstica, rede de atendimento a mulher, feminicídio, especificidades do público LBTs; mulheres 

com deficiência e em situação de rua.  

METAS Capacitar todo efetivo da Guarda Municipal de João Pessoa por meio de cursos, oficinas, 

palestras, roda de diálogo. 

RESPONSÁVEIS GCM JP; SEPPM; UFPB. 

INDICADORES 100% da Guarda Municipal capacitada 

MONITORAMENTO Relatórios; registros fotográficos; frequências... 

AÇÃO Propor a efetivação total da inserção de lâmpadas LED nas ruas de João Pessoa. 

METAS Substituir as lâmpadas de todas as ruas da cidade de João Pessoa por lâmpadas de LED. 

RESPONSÁVEIS SEIFRA; 

INDICADORES 100% das Ruas com iluminação LED 

MONITORAMENTO Relatórios; registros fotográficos. 
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AÇÃO Propor a alteração da Lei da Parada Segura para embarque e desembarque. 

METAS Alterar a Lei da Parada Segura para embarque e desembarque da mulher onde ela se sentir segura 

e mais próximo a sua residência. 

RESPONSÁVEIS Ronda Maria da Penha; Guarda Municipal, SEPPM, SEMOB 

INDICADORES Aprovação da alteração da Lei da Parada Segura para embarque e desembarque. 

MONITORAMENTO Relatórios; registros fotográficos; frequências. 
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 EFETIVAÇÃO E GARANTIA À APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA 
 

A violência contra as mulheres em todas as suas formas (doméstica, psicológica, física, moral, patrimonial, sexual, tráfico 

de mulheres, assédio sexual, etc.). É um fenômeno que atinge mulheres de diferentes classes sociais, origens, idades, regiões, 

estados civis, escolaridade, raças e até mesmo a orientação sexual. A violência contra a mulher é um problema complexo que se 

tornou um fenômeno social devastador que afeta a saúde e a cidadania de mulheres em todo mundo, o que demanda a elaboração 

e efetivação de políticas sociais públicas e privadas de enfrentamento a essa questão. No município de João Pessoa, assim como 

em todos os municípios do estado da Paraíba este fenômeno não é diferente, é crescente os casos em que mulheres são vitimadas 

por seus parceiros, companheiros e/ou familiares. 

 

A Lei n° 11.340, de 07 Agosto de 2006, conhecida por Lei Maria da Penha, visa coibir a violência doméstica e familiar, 

contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal. 

 

Partindo desse pressuposto, é válido pontuar que o referido dispositivo legal entende por violência doméstica e familiar, 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 

ou patrimonial, em qualquer âmbito de relação com o agressor. Além disso, é muito interessante se ater ao fato de que as relações 

pessoais independem da orientação sexual para serem abarcadas por esta Lei. É em soma a isso, entende-se que a Lei Maria da 

Penha visa resolver muito além de uma questão jurídica conforme é percebido pelo elevado índice de violência contra a mulher 

ao longo dos anos no Brasil, o qual segundo dados do Fórum de Segurança Pública, no ano de 2018, 536 mulheres foram 

agredidas por hora. Outrossim, cerca de 76,4% das vítimas conheciam o autor do crime e 42% desta violência aconteceu no 

ambiente doméstico. Diante disto, é possível afirmar que a Lei supracitada é um instrumento legal que objetiva solucionar um 

problema de saúde pública, que se faz presente cotidianamente em números absurdos. 
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É interessante evidenciar que a Lei em questão possui um caráter de enfrentamento à violência e, também, de 

prevenção e assistência, desejando, assim, reduzir o índice de violência através de instrumentos que assistam à mulher para a 

saída do ciclo de violência- o qual se caracteriza pelo aumento da tensão, seguido do ato de violência e por fim do 

arrependimento. 
 

No âmbito estadual, segundo os dados da Coordenação das Delegacias de Atendimento à Mulher da Paraíba, durante 

o mês de janeiro de 2019, foram registrados 403 in-quéritos das 14 delegacias especializadas da mulher. Bem como, estatísticas 

do Anuário de Segurança da Paraíba, revela que nos últimos dez anos, 1.083 mulheres foram assassinadas, sendo a maior alta 

no ano de 2011, onde houve 146 mulheres vítimas de crimes violen-tos e letais. A partir disso, percebe-se que há uma taxa muito 

alta de violência contra a mulher, visto que poucas mulheres denunciam seus agressores. 

É possível afirmar que a Lei Maria da Penha é um dos maiores e mais efetivos instrumentos de enfrentamento a tal 

violência e além de enfrentá-la, como já fora dito, tem caráter assistencial e de prevenção, tornando-se, dessa maneira, uma 

temática importante para se configurar como eixo temático do I Plano Municipal de Enfrentamento à violência contra as mulheres. 
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 APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA: 
 

 

AÇÃO Promoção de campanhas educativas sobre a violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha, 
priorizando instituições de ensino e as comunidades. 

METAS - Fortalecer e ampliar os projetos educativos sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais; 

- Inserir no âmbito escolar a formação permanente para o corpo docente da rede municipal sobre 
violência de gênero; 

- Elaboração de cartilhas, explicando os direitos das mulheres e os serviços de atendimento. 

RESPONSÁVEIS Secretaria de Mulheres 

INDICADORES Aumentar o número atual de escolas participantes do projeto Maria da Penha vai à escola 

MONITORAMENTO Relatório comparativo a cada dois anos dos dados relativos ao número de escolas participantes 
dos projetos. 

 

 

AÇÃO Intensificação de ações e articulações com outros entes estatais no sentido de identificar e 
proteger mulheres em risco de morte. 

METAS Construção de protocolos e pactuações junto aos equipamentos de proteção e abrigamento de 
mulheres em situação de risco, garantindo a proteção integral das mulheres e das crianças ou 
pessoas incapacitadas pelas quais são responsáveis. 

RESPONSÁVEIS Prefeitura de João Pessoa 

INDICADORES - Construção de protocolos e pactuações no âmbito da Rede de Atendimento. 

- Número de mulheres protegidas através da pactuação, 

MONITORAMENTO Aprovação do Protocolo em reunião ordinária da rede de atendimento. 
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AÇÃO Divulgação e difusão do funcionamento da rede de atenção às mulheres em situação de violência. 

METAS - Elaboração de material informativo sobre a rede de atendimento e os serviços de proteção; 

- Ações nas ruas com a presença dos equipamentos de proteção protagonizando a divulgação da 

rede de atendimento e os serviços de proteção. 

RESPONSÁVEIS Secretaria Municipal de mulheres, rede de atendimento e outros parceiros. 

INDICADORES - Confecção de material informativo sobre a rede de atendimento e os serviços de proteção; 

- Número de ações realizadas nas ruas com a presença dos equipamentos de proteção 

protagonizando a divulgação da rede de atendimento e os serviços de proteção. 

MONITORAMENTO Relatórios, material informativo, fotos e lista de presenças. 
 
 
 

AÇÃO Capacitação de profissionais que integrem a rede de enfrentamento da violência contra a mulher 

METAS Realização de formações periódicas aos/as agentes da Guarda Municipal sobre ações de 

enfrentamento à violência contra a mulher. 

RESPONSÁVEIS -Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania 

-Secretaria Municipal das Mulheres 

INDICADORES Número de agentes da Guarda Municipal sobre ações de enfrentamento à violência contra a 

mulher 

MONITORAMENTO Relatório e lista de presença. 
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AÇÃO Realização de ações de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres no âmbito 

interno da administração pública municipal.  

METAS – Realizar campanhas educativas e culturais de prevenção a violência voltada à sociedade em 

geral. 

– Produzir material informativo sobre a legislação e os serviços de proteção e apoio às mulheres 

em situação de violência. 

- Criação de uma Ouvidoria da Mulher para recebimento de denúncia de violação dos direitos das 

mulheres por parte de servidores/as públicos do município ou outros profissionais que prestem 

serviço a este. 

RESPONSÁVEIS - Secretaria Municipal de Mulheres, Ouvidoria Municipal 

INDICADORES - Número de campanhas realizadas; 

- Produção de Material Educativo; 

- Ouvidoria da Mulher criada no âmbito da administração pública municipal. 

MONITORAMENTO Relatórios, material educativo produzido, projeto de criação da Ouvidoria da Mulher, projeto de 

implementação e inauguração e funcionamento da Ouvidoria da Mulher. 
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MEDIDAS EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID -19 NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

Diante da atual situação de Emergência em Saúde Pública declarada pela Organi-zação Mundial da Saúde e pelas 

medidas de isolamento social decretadas pelas diversas esferas públicas, discutiu-se diversas possibilidades de promover 

políticas públicas para as mulheres, uma vez que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização das Nações Unidas, 

– ONU Mulheres passaram a demonstrar maior preocupação com o au-mento das agressões contra as mulheres durante o 

período de pandemia. 

O confinamento em vários países da América Latina para conter a pandemia de COVID-19 disparou os pedidos de 

ajuda de vítimas de violência doméstica, obrigadas a conviverem com seu agressor em uma região onde a média de feminicídios 

ultrapassa dez por dia. No caso do Brasil, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos afirma que houve um aumento de 

9% no volume de denúncias recebidas pelo Disque 180, serviço que recebe denúncias de violência doméstica, conforme balanço 

contabilizado até o final de março e comparado com o mesmo período do ano anterior 

Desse modo, se faz necessário promover políticas públicas para as mulheres contemplando as mudanças estruturais 

provocadas pela pandemia, que demandam ferramentas tecnológicas para promover acessibilidade a comunicação e as 

informações de forma mais rápida e eficaz. Almeja-se trabalhar com ferramentas que possibilite atender, orientar, acolher e 

capacitar as mulheres mesmo no isolamento intrafamiliar, por meio de plataforma digital que disponibilize vídeos conferências, 

acesso a mídias, vídeos, entre outras soluções. 
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AÇÃO Criar uma Plataforma online para estabelecer uma rede de comunicação social com conteúdo e 

serviços referentes as políticas públicas para as mulheres, criando uma solução tecnológica e 

implementar a Plataforma sistêmica para atender as demandas da Lei Maria da Penha a fim de 

fortalecer e avançar na rede de proteção e assistência as mulheres vítimas de violência no território 

de João Pessoa-PB. 
 

METAS · Integrar todo o conteúdo produzido pela SEPPM em local estratégico virtual; 

· Potencializar a divulgação de todos os materiais e mídias produzidas pela SEPPM; 

· Facilitar o acesso a rede de contatos dos serviços disponíveis de enfrentamento a violência contra 

a mulher, tais como Ronda Maria da Penha e o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra; 

· Massificar a divulgação de campanhas educativas e informativas; 

· Ampliar o alcance do pedido de socorro através de mensagens de WhatsApp para várias pessoas 

e serviços de proteção ao mesmo tempo, possibilitando respostas mais rápidas; 
 

RESPONSÁVEIS Secretaria Municipal de Mulheres. Secretaria de Ciência e Tecnologia 

INDICADORES Números de acesso na plataforma 

MONITORAMENTO Relatórios 
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