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Municipalista,
Em sua terceira edição, o Prêmio MuniCiência – Municípios Inovadores,
que integra o Projeto UniverCidades,
desenvolvido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o
apoio financeiro da União Europeia
no Brasil, mostra que, apesar de
qualquer cenário desafiador, é possível encontrar exemplos de práticas
municipalistas bem-sucedidas em todas as regiões do país.

Carta do Presidente

As dez experiências finalistas deste ciclo do Prêmio (20192020) refletem a jornada de Municípios brasileiros na busca por soluções, de toda ordem, para melhorar a qualidade
de vida dos munícipes. Com o apoio de centros de educação e pesquisa, da iniciativa privada, de outros Municípios
e da população, muitos deles inovaram e iniciaram uma
trajetória de transformação e, por isso, a importância de
reconhecer e disseminar essas boas práticas.
Neste guia de reaplicação, o projeto Centro Especializado
de Atendimento à Mulher - Brasilete Ramos Caiado mostra
como o Município de Goiás/GO combate a violência contra
as mulheres e as consequências dessa realidade. Assim
como outras iniciativas desta Coleção, a prática reforça a
ideia de que sempre há como fazer mais e melhor.
Nas próximas páginas desse guia, integrante da Coleção
UniverCidades, esperamos que prefeitas e prefeitos de
todo o país possam se sentir inspirados para também colocar em prática as suas ideias inovadoras.
Uma ótima leitura e uma excelente gestão.
Glademir Aroldi - Presidente da CNM

A parceria entre a União Europeia e a Confederação Nacional de Municípios (CNM) contabiliza cinco projetos em
temas como políticas municipais para a segurança das
mulheres, a luta contra as drogas, o reforço da governança, a inovação e a sustentabilidade. São ações que trazem
ganhos para os Municípios brasileiros, com o desenvolvimento de programas inovadores. Experiências relevantes
podem servir de modelos para estratégias de enfrentamento aos desafios que se apresentam aos administradores municipais em diversas áreas como as mudanças
climáticas.
Os Municípios são particularmente vulneráveis ao impacto das variações do clima e das catástrofes naturais. O
reforço da dimensão urbana das políticas públicas deve
ser um esforço conjunto envolvendo múltiplos atores.
Neste sentido, é muito oportuna a estratégia do projeto

Carta da União Europeia

UniverCidades de promover novos arranjos institucionais
de aproximação de centros de ensino, universidades, organizações da sociedade civil e de autoridades locais para
atender as demandas municipais.
Tornar os Municípios mais inovadores, a fim de fomentar
economias locais sustentáveis e criar empregos são igualmente objetivos de nossa cooperação com o Brasil. Neste
contexto, as diferentes realidades urbanas abrem oportunidades para encontrar soluções inovadoras e competitivas para os problemas sociais e ambientais.
Diante dos desafios enfrentados pelos gestores municipais, a União Europeia não hesitou em apoiar a iniciativa
da CNM de construir uma rede de gestão do conhecimento, baseada em uma plataforma de ações e de experiências inovadoras de administração municipal, centradas no
desenvolvimento equitativo e inclusivo. Nossas parcerias
visam somar esforços com os Municípios brasileiros, compartilhando boas práticas em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da melhoria das condições
de vida da população brasileira.
Parabéns aos Prefeitos, Prefeitas e suas equipes, que
participaram desta edição do Prêmio MuniCiência e terão
suas experiências inovadoras em gestão municipal sistematizadas em guias de reaplicação como este.
Boa leitura!
Ignacio Ybáñez - Embaixador da União Europeia no Brasil
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O Prêmio
MuniCiência
inovação
na gestão
municipal

Uma gestão municipal inovadora
também pode ser interpretada como
aquela em que os recursos disponíveis
para melhor atender às demandas de
uma sociedade sejam potencializados. Nesse sentido, olhar para as boas
práticas reaplicáveis em vez de “partir
do zero” é um caminho natural, que
incentiva esforços e reformas e, sobretudo, oferece perspectivas para o
desenvolvimento.
Quando se destaca uma prática reaplicável no contexto da gestão pública, também é necessária cautela,
em especial na descrição daquilo que
muitos chamam de “melhor prática”.
Grosso modo, quando uma iniciativa é
destacada como “melhor”, ela se opõe
em grau de excelência a muitas outras
boas ideias, em nível nacional ou internacional. Isso implicaria dizer que
existe uma forma única e melhor de se
fazer as coisas, quando existem, sabemos, diversas formas de se implementar iniciativas inovadoras.
O fato é que existem muitas experiências municipais inovadoras dignas
de reconhecimento, e é do interesse
de todos os Municípios que elas sejam

compartilhadas e reaplicadas. Esse
é o objetivo do Prêmio MuniCiência –
Municípios Inovadores – desenvolvido
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com apoio financeiro da
União Europeia no Brasil.

Confira mais sobre os projetos no
endereço
http://municiencia.cnm.org.br/

2015
Na fase-piloto, realizada em 2015, a CNM identificou, avaliou e selecionou cinco experiências, uma de cada região
do país. Em seguida, foi lançado um edital público para a
seleção de iniciativas inovadoras, que recebeu outras 57
experiências. Destas, foram classificadas dez, que somadas às cinco da fase-piloto chegaram a 15, as quais foram
submetidas a um processo de votação nacional via internet. No final de 2015, em Brasília/DF, as cinco práticas mais
votadas foram apresentadas no Seminário de Iniciativas
Inovadoras na Gestão Municipal.
Essas iniciativas foram transformadas em guias de reaplicação como este e estão disponíveis no site da CNM.

2016
Em seu segundo ciclo, e com o apoio financeiro da União
Europeia no Brasil, a iniciativa se transformou em Prêmio
MuniCiência, com duas edições previstas: em 2017/2018 e
2019/2020.
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2017
A partir de um regulamento que formalizou as regras e procedimentos, estabeleceu as condições de igualdade para
a participação dos interessados e deu transparência ao
processo, a CNM tornou público um edital e recebeu 252
iniciativas que foram analisadas por uma equipe técnica da
Confederação, com critérios territoriais e considerando o
porte do Município. Ao todo, 30 iniciativas foram escolhidas
para a segunda etapa, quando os Municípios com iniciativas pré-selecionadas enviaram à CNM as evidências sobre
as práticas para análise dos avaliadores. Destas, 15 foram
classificadas como finalistas e submetidas a uma votação
nacional.

2018
As cinco mais votadas foram anunciadas em 23 de maio de
2018, durante a XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Além do reconhecimento, essas iniciativas foram sistematizadas em guias de reaplicação, como este, e os(as)
gestores(as) participaram de uma visita técnica a Portugal
para troca de experiências com Municípios portugueses.

2019
Um novo edital público resultou na homologação de 235
iniciativas. Destas, 30 foram pré-finalistas e convidadas a
apresentar evidências e, depois, dez foram selecionadas
para a elaboração dos Guias de Reaplicação. A fim de garantir a diversidade e equidade entre os Municípios e para
abranger todo o território nacional, foram utilizados novos
critérios, como o porte dos Municípios. A seleção teve como
base a escolha de três Municípios pequenos (até 49.999 habitantes), dois médios (de 50 mil até 299.999 habitantes) e
um Município de grande porte (acima de 300 mil habitantes) ou consórcio intermunicipal. Como resultado, das dez
finalistas, duas são provenientes de cada região do Brasil.
Além da sistematização das iniciativas, as dez selecionadas seguiram para votação on-line, que define as cinco que
participarão de seminário internacional para troca de experiências.
Nas palavras de Selma de Oliveira Bastos Pires, prefeita de
Goiás/GO:

“A CNM é uma instituição de grande relevância para o país. O seu
reconhecimento nos impulsiona e
nos inspira a prosseguir”
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Finalistas do
Prêmio MuniCiência
Edição 2019-2020
Segue, em ordem alfabética, a lista dos dez finalistas e
suas iniciativas inovadoras que provocaram impacto positivo na gestão municipal e suas conexões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda
2030, da Organização das Nações Unidas.

CACOAL/RO

Renascer das Águas – Mina de Produção
Fome zero e
agricultura
sustentável

Educação de
qualidade

Água potável e
saneamento

Consumo e
produção
responsáveis

CONDE/PB

Vida
terrestre

EPA - Escritório Público de Assistência Técnica
Erradicação da
pobreza

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Igualdade de
Gênero

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Água potável e
saneamento

Parcerias e
meios de
implementação

Redução das
Desigualdades

Parcerias e
meios de
implementação

CONSÓRCIO QUIRIRI/SC

Região Turística Destinos do Quiriri – A valorização do
regional a partir do Município
Fome zero e
agricultura
sustentável

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Vida
terrestre

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

GOIÁS/GO

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) –
Brasilete Ramos Caiado
Erradicação da
pobreza

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Fome zero e
agricultura
sustentável

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

JUÍNA/MT

Programa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura!
Saúde e
Bem-Estar

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Redução das
Desigualdades

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação
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MONTEIRO LOBATO/SP

Monteiro Lobato - Cidade Inteligente, Humana e
Encantada – CHIE 2030
Água potável e
saneamento

Energia limpa
e acessível

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Indústria,
Inovação e
Infraestrutura

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP

Projeto Saúde Nota 10
Erradicação da
pobreza

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Programa Controlador Mirim
Educação de
qualidade

Redução das
Desigualdades

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação

VENÂNCIO AIRES/RS

IPTU Mais
Educação de
qualidade

Ação Contra a
Mudança Global
do Clima

Água potável e
saneamento

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Consumo e
produção
responsáveis

Parcerias e
meios de
implementação

VITÓRIA/ES

Multar não dará mais ganho a fiscais. Cooperar, sim!
Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação
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A importância de difundir
as práticas e a quem se
destina este guia
A partir da identificação, da análise e do reconhecimento dessas iniciativas, a CNM espera disponibilizar aos
Municípios – por meio de guias como este – um leque de
alternativas adaptáveis e acessíveis, compartilhar informações e fomentar a implementação de boas práticas na
gestão municipal.
Desse modo, a CNM colabora de forma efetiva para
que a inovação na gestão municipal possa ser vista
como ciência, ou seja, um conhecimento adquirido por
meio do estudo e da prática, e não como uma casualidade cujo bom resultado decorra simplesmente de
sorte. Desta forma, a Confederação organiza informações para uso de gestores(as) municipais e toda sua
equipe. Esses dados têm um caráter específico: não
são teóricos, pois se originam das práticas identificadas nos próprios Municípios.
O desenvolvimento das boas práticas municipais também
pode e deve envolver outros setores da sociedade, inclusive a academia. O conhecimento produzido nas universidades enriquece a reflexão sobre melhorias na gestão
pública e oferece instrumentos para que as ações possam
ser executadas.

Confira o vídeo que ilustra esse guia
no endereço da nova plataforma do
UniverCidades

O guia pretende fornecer subsídios
para inspirar a gestão na reaplicação
– não a simples replicação – do projeto, uma vez que se considera cada
Município como uma realidade única,
especial, com características socioeconômicas e culturais ímpares. Em
resumo, não se pode comparar um
Município com outro na base do conceito falso de que “é tudo a mesma coisa”. Por isso, prefere-se o termo reaplicar ao termo replicar.
Os três entes da Federação – municipal, estadual e federal
–, de modo geral, utilizam os mesmos conceitos na elaboração das peças do sistema orçamentário. Isto significa dizer
que se identifica uma lógica na definição dos objetivos, programas, ações, projetos, atividades e operações especiais.
Neste guia essa referência não será utilizada. A iniciativa
inovadora será um programa ou um projeto conforme determinação do órgão municipal responsável pela proposta.
Nas páginas finais, o guia apresenta um índice remissivo,
para que os leitores possam ir diretamente aos assuntos
que lhe despertem maior interesse ou que exijam uma segunda consulta.
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O Município de
Goiás/GO

Localizado às margens do Rio Vermelho e nas bordas da
Serra Dourada, o Município de Goiás já foi capital do estado. Lá viveram o nobre Conde dos Arcos e o bandeirante
fundador da cidade, Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, além de ter sido o local de nascimento da poetisa
Cora Coralina; do escritor Hugo de Carvalho Ramos; e do
escultor Veiga Valle.

Casa de Cora
Coralina, 1912,
Goiás
Fonte: acervo do
Museu Casa de
Cora Coralina

Casa de Cora
Coralina, 2019,
Goiás
Foto: CNM/
UniverCidades

A beleza natural e arquitetônica do Município foi reconhecida com o título de Monumento Nacional (Projeto de Lei nº
5802, de 1981) e de Patrimônio Histórico e Cultural Mundial
(UNESCO, 2001), por sua arquitetura barroca peculiar, por
suas tradições culturais seculares e pela natureza exuberante que o circunda.

Inicialmente ocupado por indígenas, o território goiano recebeu intensas investidas bandeirantes, em busca de ouro
a partir do século XVII, que culminaram na descoberta e na
apropriação das minas dos índios guaiyazes ou goyazes, e
na extinção desta população.
Em 1729, onde habitava a nação Goiás, Bartolomeu Bueno
da Silva fundou o Arraial de Sant’Anna, que, em 1736, foi
elevado a condição de vila administrativa, com o nome de
Vila Boa de Goyaz (ortografia arcaica), naquela época ainda
pertencente à Capitania de São Paulo.
A Capitania de Goiás foi criada em 1748. Seu primeiro governador, dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, construiu, entre outros prédios, a Casa de Fundição, em 1750, e
o Palácio Conde dos Arcos, em 1751, além de transformar a
localidade em capital da comarca.

Reprodução parcial do Projeto de Lei
nº 5.802 (disponível na íntegra na seção Anexos)
Fonte: site da Câmara dos Deputados
https://www.camara.leg.br/
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No final do século XVIII, o fim do ouro e a redução na população de Vila Boa forçaram a localidade a voltar suas
atividades econômicas para a agropecuária. Em 1818, o
povoado foi elevado à condição de cidade de Goiás, por
Carta de Lei.
Nos anos 1930-1940, a capital estadual foi transferida
para Goiânia, por um dos líderes da Revolução de 1930,
que foi interventor federal no estado (1930-1933) e governador (1935-1937), Pedro Ludovico Teixeira. A mudança
colaborou para que Goiás mantivesse sua arquitetura colonial singular preservada, com becos, casarões, quintais,
museus e igrejas seculares, que guardam rica arte sacra.
Entre as construções do Município, destacam-se o Museu
de Arte Sacra Boa Morte, instalado em uma igreja de 1792;
e o Museu da Bandeira, montado em um prédio do século
XVIII, onde funcionaram a Câmara de Vereadores e a cadeia e o Museu Casa de Cora Coralina.
FONTES:
Prefeitura de Goiás
www.prefeituradegoias.go.gov.br/
Portal da cidade de Goiás
www.cidadedegoias.com.br

Museu Arte Sacra Boa Morte
Foto: Prefeitura de Goiás
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Dados do Município
Goiás/GO

zz POPULAÇÃO ESTIMADA: 22.645 habitantes.
zz DISTÂNCIA DA CAPITAL: 125,63 km.
zz ÁREA: 3.108,02 km2.
zz DENSIDADE DEMOGRÁFICA: 7,3 hab/km2.
zz CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 5208905.
zz COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitude: -15,8270369;
Longitude: -49,8362237;
Altitude: 496m.
zz GENTÍLICO*: Vilaboense e goiano.
zz DATA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO: 25 de julho de 1727.
zz DATA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO: 25 de julho.
zz PADROEIRA DA CIDADE: Nossa Senhora de Sant’Anna.
zz CLIMA: tropical semi-úmido.
zz ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: Turismo, comércio, agropecuária/agricultura familiar.
zz ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM): 0,709.
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zz ALGUNS PONTOS TURÍSTICOS:
»» Casa de Cora Coralina
Cora Coralina é a personagem mais importante de
Goiás e por isso a Casa que abriga sua história é um
dos principais pontos turísticos da cidade. No endereço é possível conferir mobiliários, objetos pessoais,
livros e alguns dos prêmios recebidos pela poetisa.
»» Palácio Conde dos Arcos
O casarão localizado na Praça do Coreto foi sede do
governo de Goiás até 1933. Cada cômodo traz um pouco da história da cidade em fotos, objetos e mobília da
época.
»» Museu das Bandeiras
Parte da história do Município está em exibição no
Museu das Bandeiras com destaque para as peças que
remetem ao ciclo do ouro na região. Mobílias, entre
outros objetos são mantidos no local onde funcionou a antiga prisão da cidade. A casa fica na Praça do
Chafariz.
»» Chafariz de Cauda
O enorme chafariz construído em 1778 teve papel fundamental no abastecimento de água da cidade. Feito
de pedra é um dos poucos exemplares do tipo no país.
»» Igreja de Nossa Senhora do Rosário
Construída na década de 20 é a igreja de maior destaque em Goiás pelo seu estilo arquitetônico neogótico.
A edificação pode ser observada de diferentes pontos
do Município.

zz FESTAS QUE SE DESTACAM:
»» Procissão do Fogaréu
Há mais de 200 anos a cidade realiza a procissão que
mistura folclore e religiosidade. O cortejo encena a
perseguição a Jesus, com pessoas encapuzadas e tochas nas mãos. É a festa mais tradicional do Município
dentro das comemorações da Semana Santa.
»» Dia do Vizinho - Aniversário de Cora Coralina
A comemoração surgiu quando em um aniversário de
Cora Coralina, a poetisa preferiu celebrar a data (20 de
agosto) junto aos seus vizinhos.
zz IMPRENSA LOCAL:
Classifique News, Rádio FM Vila Boa, Fogaréu FM, 13 de
maio.

Fonte: sites do município, da CNM e outras fontes diversas.
(*) Gentílico ou pátrio é o adjetivo que designa uma pessoa de acordo com o local de seu
nascimento ou residência.
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Hino de Goiás/GO
(Letra: José Mendonça Teles / Música: Joaquim Jayme)

Santuário da Serra Dourada
Natureza dormindo no cio
Anhanguera, malícia e magia
Bota fogo nas águas do rio

O cerrado, os campos e as matas
A indústria, gado, cereais
Nossos jovens tecendo o futuro
Poesia maior de Goiás!

Vermelho, de ouro assustado
Foge o índio na sua canoa
Anhanguera bateia o tempo
Levanta, arraial Vila Boa!

Terra Querida
Fruto da vida
Recanto da Paz
Cantemos aos céus
Regência de Deus
Louvor, louvor a Goiás!

Terra Querida
Fruto da vida
Recanto da Paz
Cantemos aos céus
Regência de Deus
Louvor, louvor a Goiás!
A cortina se abre nos olhos
Outro tempo agora nos traz
É Goiânia, sonho e esperança
É Brasília pulsando em Goiás!

A colheita nas mãos operárias
Benze a terra, minérios e mais
O Araguaia dentro dos olhos
Eu me perco de amor por Goiás!
Terra Querida
Fruto da vida
Recanto da Paz
Cantemos aos céus
Regência de Deus
Louvor, louvor a Goiás!

*Hino do Estado, que contempla a antiga e a nova capital

Fonte: Prefeitura de Goias/GO

Goiás, 2019
Foto: CNM/UniverCidades
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Organograma da iniciativa

ÓRGÃO: 05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS

UNIDADE: 02 - GABINETE DA PREFEITURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 14.442.0084
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER - CEAM

Fonte: Plano Plurianual do Município de Goias 2018-2021

AÇÃO 2.332 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO DA MULHER

AÇÃO 2.233 - RODA DE CONVERSA

AÇÃO 2.234 - CEAM ITINERANTE

AÇÃO 2.235 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEAM
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Antes de começar
Este é um espaço de interação entre a iniciativa apresentada e a possível reaplicação em seu Município. Responda
às perguntas abaixo e anote quantas vezes você respondeu
“sim”. Cada “sim” representa, hipoteticamente falando, 10%
de possibilidade para a tomada de decisões bem-sucedidas na implantação de um centro de acolhimento (social,
pedagógico, psicológico e de orientação jurídica) voltado
às mulheres em situação de violência em seu Município.
1. Você entende a necessidade da criação de políticas
públicas para o enfrentamento da violência e da desigualdade de gênero?
2. A criação de um Centro Especializado de Atendimento
à Mulher lhe parece uma medida desejável e possível
para sua gestão?
3. Você acredita que, em seu Município, as mulheres em
situação de violência devam ser atendidas preferencialmente por uma equipe feminina e/ou profissionais
experientes nesse tipo de acolhimento?
4. Na sua opinião, um projeto de acolhimento às mulheres locais pode trazer benefícios diretos e indiretos
para a população em geral?

5. Existe, no âmbito das secretarias municipais ou demais órgãos e delegacias, interesse em cooperar na
construção de um ambiente propício à integração das
ações governamentais?
6. Na equipe de técnicos e funcionários da administração municipal, você identifica especialistas de setores
diversos favoráveis à implementação de uma iniciativa
voltada para o acolhimento de mulheres em situação
de violência e para promoção da igualdade entre os
gêneros?
7. No seu Município, as instâncias da sociedade civil
organizada – conselhos, comitês, associações, etc. –
contam com espaço para participar da formulação e
implementação de políticas públicas?
8. Você acredita que é possível construir uma base de
dados e indicadores capaz de orientar as decisões
dos(as) gestores(as) do Município nesta temática?
9. Você acredita que é importante elaborar e gerenciar
uma agenda governamental em cujas prioridades figure a capacitação constante de funcionários públicos,
assim como uma comunicação continuada, visando
educar tanto os servidores quanto a população para
os meios e benefícios de redução da violência contra a
mulher e da desigualdade entre os gêneros?
10. Se você conseguisse economizar recursos adotando
estratégias próprias, criando iniciativas locais, você
investiria esses recursos na melhoria dos serviços
prestados no acolhimento às mulheres?
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Centro Especializado de
Atendimento à Mulher
Brasilete Ramos Caiado
GOIÁS/GO

INSPIRAÇÃO

Segundo Selma de Oliveira Bastos Pires, prefeita do Município, envolvida no projeto desde 2013, um dos fatores
que motivaram a criação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) - Brasilete Ramos Caiado foi a
constatação de que, em um Município de maioria feminina
e administrado por uma mulher, a gestão deveria, no mínimo, oferecer políticas públicas às mulheres, transformando as suas vidas em todos os aspectos, começando pelo
combate à violência.

“Ofertar serviços públicos de qualidade voltados para as cidadãs
de Goiás significa ajudar a melhorar a vida de grande parte da população” Selma de Oliveira Bastos
Pires, prefeita de Goiás.

Tendo em vista a alta participação das mulheres na composição da população do estado de Goiás – segundo o Censo
do IBGE mais recente (2010) elas são mais de 50%, característica também presente no Município de Goiás – os gestores públicos identificaram a necessidade de desenvolver
políticas voltadas para questões enfrentadas por elas.
Conforme também ocorre em grande parte do Brasil, a violência de gênero é um destes problemas, e seu reconhecimento é dificultado pela subnotificação dos casos, algo
comum em se tratando de questões do âmbito domiciliar.
“Um país 50-50, como propõe a ONU, é um país que enfrente a alarmante situação de mulheres que padecem com as
violências diárias” ressalta, Selma de Oliveira Bastos Pires,
prefeita de Goiás.
Em 2009 o governo estadual de Goiás passou a desenvolver políticas públicas voltadas especificamente às mulheres em situação de violência. Foram criados dez Centros de
Referência da Mulher (CRM), um deles na Cidade de Goiás. A
administração municipal da época já identificava a necessidade de desenvolver ações direcionadas para esse público.
Desde sua criação, a proposta dos CRM é acolher mulheres em situação de violência, garantindo principalmente o
suporte psicológico e jurídico – entre outras necessidades,
inclusive a de proporcionar a estas mulheres caminhos alternativos para superarem a violência e conseguirem autonomia financeira. Muitas das vítimas de agressão dependem
economicamente de seus parceiros e, por isso, a importância
de capacitação e outras possibilidades de fonte de renda.
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Por meio de ações educativas, os Centros também têm como
objetivo diminuir os índices de violência e a impunidade, o
que exige investimentos, parcerias com outros órgãos públicos e vontade política. Diferentemente de Goiás/GO, muitos
Municípios não conseguiram seguir em frente com o CRM.

Centro Especializado de Atendimento
à Mulher – Brasilete
Ramos Caiado, 2019,
Goiás
Foto: CNM/UniverCidades

A Cidade de Goiás transformou o CRM em Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) - Brasilete Ramos
Caiado e ele se tornou uma referência no estado. Em 2013,
durante a gestão da primeira prefeita do Município, a iniciativa foi institucionalizada e ampliada. Selma de Oliveria
Bastos Pires foi reeleita em 2016.
“Há quatro anos temos realizado capacitações para os Municípios que estão fortalecendo os CEAMs”, revela a coordenadora, Elenízia da Mata de Jesus.

ARCABOUÇO JURÍDICO E REGULAMENTAÇÕES
ESPECÍFICAS

ARCABOUÇO JURÍDICO E REGULAMENTAÇÕES
ESPECÍFICAS

As atividades e práticas do CEAM baseiam-se, em âmbito federal, na Norma Técnica de Uniformização dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher em Situação
de Violência (CRAM). No âmbito estadual, no Decreto nº
6.886, de 24 de março de 2009, que instituiu a Câmara Técnica de Gestão Estadual do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. A norma e o decreto
criaram condições para o monitoramento e avaliação das
ações do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência
Contra a Mulher.
A Lei Municipal nº 20 de 5 de dezembro de 2013 (documento
disponível na seção Anexos) criou o CEAM.

Fonte: Prefeitura de
Goiás/GO
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Além da Lei Municipal de Criação do CEAM, duas outras foram fundamentais para a existência do órgão: a Lei Municipal de Criação do Fórum Permanente de Políticas Públicas
para Mulheres (Lei nº 139/2017), que promove o debate, a
fiscalização, as políticas públicas e a garantia dos direitos
das mulheres de Goiás; e a Lei Maria da Penha nas Escolas (Lei nº 161/2017), que torna obrigatório o ensino de
noções básicas sobre a Lei Federal Maria da Penha (nº
11.340/2006) nas instituições escolares da rede pública
municipal de ensino do Município de Goiás.

Imagens acima: reprodução parcial da Lei
nº 139/2017 e reprodução parcial da Lei nº
161/2017 (disponíveis na seção Anexos)
Fonte: Prefeitura de Goiás/GO

Atualmente o CEAM consta como um
programa nas leis do sistema orçamentário – Plano Plurianual (PPA), Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e
Lei Orçamentária (LOA) e conta com
dotações próprias para sua execução.
Com a execução do programa, o Município de Goiás/GO cumpre também
metas relativas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), que
é universal e conclama a participação
de governos, sociedade civil, iniciativa
privada, instituições de ensino e a imprensa. O CEAM está alinhado às metas do ODS 1 – Erradicação da pobreza,
ODS 2 – Fome zero e agricultura sustentável, ODS 3 – Boa saúde e bem-estar,
ODS 4 – Educação de qualidade, ODS 5
– Igualdade de gênero, ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico,
ODS 10 – Redução das desigualdades,
ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis, ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes, ODS 17 – Parcerias e
meios de implementação.

Mais detalhes sobre a Norma Técnica
de Uniformização dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher em
Situação de Violência (CRAM) podem
ser consultados na seção Anexos

Mais detalhes sobre o decreto estadual podem ser consultados na seção
Anexos

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU número 5:
Igualdade de
Gênero

“Alcançar a igualdade de
gênero e empoderar todas
as mulheres e meninas”

Fontes: Nações Unidas, Observatório
de Gênero e prefeitura de Goiás
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CONTEXTO DO MUNICÍPIO QUANDO A INICIATIVA FOI
IMPLEMENTADA

Quando o Centro Especializado de Atendimento à Mulher
(CEAM) - Brasilete Ramos Caiado1 foi implantado em 2009,
ainda como um projeto-piloto, o cenário nacional pouco
diferia da realidade atual do país em questões como violência à mulher e desigualdades entre os gêneros. Hoje, o
Brasil, cuja maior parte da população é formada por mulheres, ocupa o 5º lugar no ranking mundial de assassinatos de mulheres (Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Direitos Humanos - ACNUDH, 2018) e está na última posição entre os países do continente americano no
ranking internacional da representatividade feminina em
altos cargos públicos e privados (Projeto Mulheres Inspiradoras, 2018).
A exemplo do país, em Goiás a população feminina também é maioria e o Município pertence a um estado com
alta taxa de homicídios de mulheres – a 5ª maior do Brasil – e em uma nação com alto índice de violência doméstica, na qual, a cada dois minutos, uma mulher é vítima,
segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019.

1
Brasilete Ramos Caiado é uma das referências em educação
e cultura do Município. A professora foi mentora da Faculdade de
Direito e Filosofia de Goiás e articuladora do Movimento Pró-Cidade
de Goiás, em busca do título de Cidade Patrimônio da Humanidade,
concedido em 2001. Também conhecida por sua atuação humanitária, em campanhas contra a fome e pela vida, faleceu aos 72 anos de
idade, em 2003.

A violência que acontece no ambiente familiar, como todas as demais violências a que as mulheres estão sujeitas, provoca sérias consequências psicológicas nas vítimas, como ansiedade, depressão e crenças limitantes. “O
medo de uma agressão física ou situação de confronto costuma deixá-las em um estado de estresse constante ou de
permanente apatia, sendo comum terem a autoestima profundamente abalada”, descreve Elenízia da Mata de Jesus,
coordenadora do CEAM de Goiás.
Assim, à época da criação do CEAM Brasilete Ramos Caiado,
era evidente a necessidade de contribuir para a reversão
da violência à mulher e da desigualdade de gênero.

“Nosso desejo é que em um
futuro próximo não seja mais
pauta de luta a sub-representatividade política feminina, a
violência contra a mulher, a diferença salarial ou qualquer desigualdade de gênero”, destaca
Elenízia da Mata de Jesus.

Fontes: ONU, IstoÉ,
CNM, G1 e Prefeitura
de Goiás
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BENEFICIÁRIAS

As vítimas de violência encontram no CEAM acolhimento
em diversas frentes. São mulheres que sofreram a violência de gênero, física, sexual, psicológica, social, moral,
doméstica, racial, institucional, patrimonial ou obstétrica
– entendida a violência como qualquer ação ou conduta
que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, tanto no âmbito público como no privado.
No CEAM elas contam com acompanhamento interdisciplinar (social, psicológico, pedagógico e de orientação
jurídica), palestras para promover a cidadania sob uma
perspectiva de gênero, etnia e diversidade; capacitação,
em parceria com outras instituições, para promover empoderamento e autonomia financeira.
As ações do CEAM compreendem, ainda, um trabalho educativo realizado na rede pública de ensino do Município
por meio de palestras, aulas e workshops com o objetivo
de prevenir episódios de violência, ensinando para os alunos a importância do diálogo e do respeito ao próximo e
a diversidade. As crianças também recebem explicações
sobre como identificar a violência doméstica e comunicar
a suspeita aos adultos.
Centenas de mulheres se beneficiam anualmente do trabalho desenvolvido. O suporte psicológico, jurídico e até
mesmo financeiro faz com que muitas delas mantenham
o vínculo com as equipes técnicas da iniciativa, mesmo

depois de se reestabelecerem. Parte das mulheres atendidas, vítimas da violência, inclusive, passa a contribuir
com o trabalho, compartilhando suas experiências em
palestras. Esse é o caso da Marcia Pires, que por 16 anos
conviveu com agressões físicas, verbais e psicológicas.

“Aqui no CEAM eu tive a liberdade
de contar o que eu estava passando, falar da minha história. Hoje
eu sou o que eles fizeram de mim.
Sei dos meus direitos, dos direitos dos meus filhos. Dei algumas
palestras para outras mulheres
como eu e expliquei que na vida
sempre há uma solução, mas é
preciso enfrentar o medo”, relata.
Para Marcia é de suma importância que os Municípios tenham um espaço de acolhimento, mas isso deve ser acompanhado de uma equipe preparada para lidar com a situação de violência. “Toda cidade tinha que ter um CEAM.
Para a mulher é a segurança de que vai ser adequadamente
atendida. Os policiais também fazem bem o trabalho deles,
mas não é a mesma coisa que lidar com pessoas especializadas neste tipo de situação”.
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Além do apoio às vítmas de violência o CEAM transforma a
vida das mulheres de outras formas. Duas jovens quilombolas da periferia de Goiás conseguiram ingressar na universidade a partir da articulação do Centro com um de seus
parceiros, a Associação Quilombola Alto Santana (AQAS).

CEAM - Brasilete Ramos Caiado,
Goiás, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

“Abriu a minha mente. Eu vivia em
uma bolha social. Eu vi coisas e
aprendi coisas totalmente diferentes, que eu trago para cá, para
o quilombo, passo para as pessoas próximas a mim. Foi muito
importante, porque o direito está
envolvido no quilombo”, diz a estudante de direito, Nicole Fonseca
Ferreira.

PARCEIROS

O sucesso do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) – Brasilete Ramos Caiado se dá pela concepção
que orienta o trabalho desta equipe: a construção em rede.
Além disso, como mencionado anteriormente, três leis foram necessárias para garantir sua existência e atuação: Lei
de Criação do CEAM; Lei de Criação do Fórum de Políticas
Públicas para Mulheres; e Lei Maria da Penha vai à Escola.
Entre os principais parceiros do órgão na criação de políticas
públicas e no atendimento às mulheres vítimas de violência,
em Goiás, estão: as Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Educação, Cultura e Turismo; a Câmara Municipal de Vereadores; a Patrulha Maria da Penha; o Fórum
da Comarca de Goiás; as Instituições de Ensino UFG e IFG;
o Fórum Permanente de Políticas Públicas para Mulheres; o
coletivo G-Sex; o Conselho Estadual da Mulher; e duas associações que nasceram com apoio do CEAM: Mulheres Coralinas e Associação Quilombola Alto Santana (AQAS).
O Comitê de Secretarias, por exemplo, é fundamental para
a interação entre as pastas.
“Junto com a Secretaria de Educação, estabelecemos a Lei
Maria da Penha vai à Escola; com a Secretaria de Saúde,
temos implantado a notificação compulsória de agravos e
violências; com a Secretaria de Assistência Social, obtemos
apoio com servidores e ações articuladas; e com a Secretaria de Cultura e Turismo, desenvolvemos ações de empreendedorismo a partir da cultura e do turismo”, explica
Elenízia da Mata.
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Fontes: Agência Brasil
e Documentário Projeto Carolinas

“O projeto As Mulheres Coralinas
dá a possibilidade a mulheres
que nunca tinham tido acesso à
cultura ou entrado em um museu
da cidade, de terem a fruição das
artes por meio da vocalização de
poesia. São garis, paneleiras, doceiras, entre outras, que hoje se
sentem pertencentes ao patrimônio cultural. A iniciativa do CEAM
lhes garantiu serem sujeitos de
direitos, com direito ao trabalho,
à cultura, ao respeito”, ressalta Ebe
Maria de Lima Siqueira, Presidenta da
Associação Mulheres Coralinas.

Associação Mulheres Carolinas, 2019, Goiás
Foto: CNM/UniverCidades
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ETAPAS IMPRESCINDÍVEIS

1ª) Institucionalizar a iniciativa
O CEAM segue o mesmo modelo do Centro de Referência
da Mulher (CRM), fruto de um pacto entre o Governo Federal, via Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República e o Governo Estadual via Secretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial (SEMIRA) – extinta em 2014. No
entanto, dos 10 CRMs implementados no estado de Goiás,
poucos foram estabelecidos por meio de políticas públicas
e boa parte deles deixou de funcionar. Dessa forma, o desmonte do CEAM também era um risco.
Para garantir a manutenção da iniciativa na cidade de
Goiás foi criada uma Lei Municipal que transformou o CRM
em Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM)
– Brasilete Ramos Caiado. O seu papel é de articulador
das instituições, dos serviços e programas governamentais e não governamentais que integram a Rede de Atendimento à Mulher.
De acordo com Alessandra Gontijo do Amaral, juíza da
Comarca de Goiás, “a instrumentação legal do CEAM possibilitou a oferta de acompanhamento a todas as mulheres que receberam Medidas Protetivas no Município,
assim como de serviços às que buscaram o Centro espontaneamente ou chegam encaminhadas pela Rede de
Atendimento à Mulher”.

2ª) Equipe técnica multidisciplinar, exclusiva, mesmo que
pequena
A equipe técnica do CEAM é composta por uma coordenadora, uma secretária, uma assistente social, uma
psicóloga, uma advogada e uma zeladora. Elas trabalham de forma ordenada e acessam os parceiros e a
Rede de Apoio.
3ª) Inovações no modo de operar
Uma das inovações no modus operandi do CEAM é a
utilização de aplicativo de mensagens por celular para
que a juíza possa encaminhar as fotos das decisões judiciais, determinando a Medida Protetiva à vítima ou a
prisão do agressor, diretamente para a Patrulha da Lei
Maria da Penha e ao CEAM. Em minutos, os oficiais já estão aptos a executar a decisão judicial, e nas situações
mais graves, os policiais especializados são autorizados a ir até a residência da vítima antes de a sentença
ser proferida. Assim, a vítima é retirada imediatamente
da situação de risco e recebe apoio interdisciplinar do
CEAM, sendo que, se ela não comparecer ao órgão, é
efetuada a busca ativa.
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“A ideia surgiu de uma necessidade prática, vivenciada no dia
a dia. Quando deferíamos uma
medida protetiva, muitas vezes
não tínhamos o resultado prático
desejado. Também percebemos
que só haveria uma mudança se
essas mulheres pudessem caminhar sozinhas, conseguissem
sair da situação de dependência
e do ciclo de violência. Além da
segurança da polícia, representada pela Patrulha Maria da Penha,
em muitos casos elas precisam
de ajuda para se estabilizarem
emocional e financeiramente, por
meio dos serviços do CEAM”, analisa Alessandra Gontijo do Amaral, juíza da Comarca de Goiás.

Patrulha Maria da Penha, 2019, Goiás
Foto: CNM/UniverCidades

4ª) Operação acontece de modo coordenado - é integrada
entre vários órgãos
Um dos pontos fortes na atuação do CEAM é a operação
integrada com órgãos públicos, associações, entidades
de direito civil, polícia militar e civil e poder judiciário. Os
principais são: Patrulha Maria da Penha; Fórum de Políticas
Públicas para Mulheres; Polícia Militar; Polícia Civil; Disque
Denúncia: Central de Atendimento à Mulher; Ministério Público; Centro de Referência de Assistência Social (CRAS);
Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS); Conselho Tutelar e Centro Judiciário de Solução e
Conflitos e Cidadania.

Fonte: CNM, UFG e
Prefeitura de Goiás
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A EXPERIÊNCIA: PASSO A PASSO

No plano geral, é necessário que o governo municipal analise a estrutura administrativa com que
pode contar, identifique em que área o projeto se
situa de forma mais adequada e quais são as consequências de sua implementação na gestão do
Município e para toda a população.
O primeiro passo no planejamento do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) - Brasilete
Ramos Caiado, foi a realização de conferências focadas em políticas públicas para as mulheres, sendo
consideradas duas variáveis no que diz respeito ao
atendimento que as beneficiárias receberiam do órgão: segurança, uma vez que a violência contra a mulher é uma realidade em Goiás/GO e a emancipação,
por conta da dificuldade psicológica e financeira que
a vítima tem para se desvincular dos agressores.
Na etapa seguinte, com base nestas duas prioridades, concluiu-se que seria necessário protegê-las,
por meio de instrumentos como a Patrulha Maria
da Penha – instituída pelo estado e sediada na cidade -, além de apoiá-las e capacitá-las, por meio
dos serviços prestados pela equipe interdisciplinar
do CEAM, que oferece apoio psicossocial continuado e com o apoio dos parceiros.
Para a realização dessas práticas, o CEAM se baseou na Norma Técnica de Uniformização dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher em

Situação de Violência (CRAM). O documento apresenta as
orientações necessárias para a implementação do serviço no Município, de acordo com os princípios e conceitos
norteadores da política de enfrentamento à violência
contra as mulheres. Além disso, enumera as atribuições
dos Centros de Referência, seus princípios e diretrizes,
conferindo-lhes função estratégica na organização da
Rede de Atendimento à Mulher.

Fonte: Prefeitura de Goiás
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A seguir a estruturação e cronologia divulgadas pelo próprio CEAM:
zz 2009 - É implementado o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) - Brasilete Ramos Caiado.
zz 2013 - CEAM é regulamentado por legislação municipal:
Lei nº 20/2013 (Lei de autoria do Vereador Aderson
Gouveia).
zz 2013 - É realizada a parceria com o Fórum. Todas as
vítimas que recebem medida protetiva são notificadas para comparecerem ao CEAM que passa a receber
cópias do documento sobre os casos.
zz 2013-2016 - O CEAM e a Secretaria Municipal de Cultura
realizam o Projeto Mulheres Coralinas.
zz 2016 - Implantação da Patrulha Maria da Penha.
zz 2016 - O CEAM passa a compor Lei Orgânica do Município de Goiás/GO.
zz 2018 - Participa da criação e composição do Fórum de
Políticas Públicas para Mulheres e assume a vice-coordenação.
zz 2018 - Participa da construção e implementação do
Projeto Maria da Penha Vai à Escola (autoria da Vereadora Iolanda Aquino).

zz 2018 - Cria e implementa o Calendário Lilás de
Goiás para a realização de ações externas e mensais
no Município.
zz 2019 - Estabelece parceria com o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) para realização de Projetos voltados para as mulheres.
zz 2019 - O CEAM ganha uma sede própria.
Fonte: Prefeitura de Goiás

“É possível estabelecer uma Rede
de Atendimento à Mulher mesmo
em municípios de pequeno porte.
Afinal, em qualquer recôndito de
nosso território, há mulheres que
sofrem violências. O Brasil precisa se comprometer com a luta
por uma vida livre de violência e
pelo bem viver das mulheres de
nossa pátria”, afirma Elenízia da
Mata de Jesus.
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Metas, custos, prazos e
números da iniciativa
A iniciativa, gestada em 2009 e garantida por lei em 2013,
pretende se desenvolver de modo permanente, independente da gestão, ou seja, deverá se constituir enquanto
política pública do Município, pois está inclusa nas peças
orçamentarias com dotação própria para sua realização.
Tem um custo de R$ 127.200,00 ao ano. Os gastos mensais
ficam em média de R$ 10.600,00. Desse montante, cerca
de R$ 10.000,00 são destinados para as despesas com
pessoal - equipe técnica e R$ 600,00 com despesas correntes de manutenção: R$ 350,00 para o consumo de
água e energia e R$ 250,00 são gastos com materiais de
consumo.
Sua meta principal é criar políticas públicas concretas
contra a violência à mulher e desigualdade entre os gêneros, a fim de oferecer apoio e capacitação às mulheres
em situação de violência doméstica, em uma atuação em
Rede e de acordo com as diretrizes do CRAM.
O órgão desenvolve um calendário anual próprio, chamado Calendário Lilás de Goiás, com ações de todas as
secretarias envolvidas, para prevenir situações de violência. Entre as atividades, constam palestras informativas sobre direitos das mulheres e projetos de extensão
priorizando o público feminino, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, o Instituto Federal de Goiás
e o Fórum de Políticas Públicas para Mulheres.

Do cumprimento destas metas decorrem todos os resultados, desmembramentos e objetivos do programa – entre eles, está a manutenção das características que se
destacam entre os fatores de sucesso da iniciativa: atendimento de qualidade, estruturação da equipe mínima,
parcerias e palestras permanentes.
Anualmente são atendidas pelos serviços do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) – Brasilete
Ramos Caiado cerca de 300 mulheres, mas as atividades
também são oferecidas a todo Município de Goiás.

“Quando uma mulher é apoiada,
toda a sociedade ganha”, afirma
a coordenadoria do centro.

O CEAM é referência por sua atuação em parceria. Entre
os frutos desse trabalho, destacam-se as iniciativas a
seguir:
O Projeto Mulheres Coralinas mantém estreita relação
com a CDL Goiás e a Agência Sebrae Goiás, proporcionou o acesso de 150 mulheres do Município à cultura
(por meio da vocalização e interpretação de poemas, por
exemplo, entre outras atividades) e à capacitação profissional (em artesanato e culinária regional), além de ter
contribuído para a criação da Associação Mulheres Coralinas. Também oferece orientação e abertura de MEI e
está produzindo o Catálogo Mulheres Empreendedoras
de GoyAZ – um guia virtual de serviços formais e infor-
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mais de mulheres que empreendem no Município, facilitando o acesso delas ao mercado. Além disso, há um
grupo de empresárias iniciando suas atividades.

“O objetivo é manter esse grupo
de mulheres reunidas na economia solidária; manter, permanentemente, uma capacitação
para elas nos saberes das mãos,
garantindo a continuidade de
um conhecimento da cultura popular e ancestral, que é passado
de geração para geração; além
de manter um espaço de debates sobre as questões de gênero
e de raça”, afirma Ebe Maria de Lima
Siqueira, Presidenta da Associação
Mulheres Coralinas.

A atuação inovadora com o Fórum Permanente de Políticas Públicas para Mulheres, no qual o CEAM ocupa a vice
coordenação, é reconhecida pela Associação dos Magistrados de Goiás. Seu objetivo é ampliar a participação
da comunidade no desenvolvimento de Políticas Públicas para Mulheres. Além de realizar, mensalmente, ações
de enfrentamento às violências sofridas por mulheres,
promove a capacitação de pessoas ligadas ao tema, assim como a igualdade racial, uma vez que a maioria das
atendidas pelo CEAM são mulheres negras.

“O Fórum pensa em ações possíveis, em políticas públicas concretas, voltadas para um Município que é relevante na área da
educação, possui três universidades, com diversos cursos superiores, mas tem deficiências,
violências veladas, e precisa de
ações mais aceleradas”, conta a
professora Maria Meire de Carvalho,
idealizadora do Fórum Permanente
de Políticas Públicas para Mulheres.

O trabalho conjunto com os moradores do Alto Santana ajudou a viabilizar o reconhecimento oficial do local como quilombo. Essa titulação é fundamental para
a promoção de diversos direitos para a população. Os
frutos da ação incluem: a produção do Relatório Antropológico que garantiu a Certificação da Comunidade
Quilombola Alto Santana; a articulação para criação da
Associação Quilombola Alto Santana (AQAS), que tem
permitido o acesso de mulheres negras a mais espaços de voz e vez na cidade; a contribuição para que, em
2019, duas jovens negras periféricas e quilombolas entrassem nos cursos de medicina e direito da Universidade Federal de Goiás (UFG).
Junto com instituições de ensino como a Universidade
Federal de Goiás e o Instituto Federal de Goiás (IFG), são
realizados cursos de sensibilização e capacitação, pales-
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tras e oficinas. Na UFG, é desenvolvido o Coletivo G-Sex,
projeto de extensão que promove formação permanente sobre gênero e sexualidade. E no Instituto Federal de
Goiás, são realizados programas voltados para as mulheres e oferecidas aulas semanais de dança com poesia,
como práticas integrativas de saúde da mulher, visando
o seu total desenvolvimento. Também são promovidas
atividades itinerantes, organizadas a partir das demandas do público-alvo e das parcerias estabelecidas, como
oficinas, rodas de conversa, apresentações de dança e
minicursos. Atividades conjuntas de formação para as
mulheres são parte do cronograma. O projeto destina
20% das vagas das aulas regulares para beneficiárias do
CEAM.
Para que o CEAM alcance várias áreas do Município é
fundamental a interação entre as Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura e Turismo, por
meio do Comitê de Secretarias. O intercâmbio envolve:
atividades para sensibilização da população, notificação
compulsória de agravos e violências, apoio com servidores e articulações, ações de empreendedorismo, entre
outros frutos.
A articulação com a Câmara Municipal de Vereadores tem
sido fundamental na criação de leis para garantir a atuação do CEAM: Lei de Criação do CEAM; Lei de Criação do
Fórum de Políticas Públicas para Mulheres; Lei Maria da
Penha vai à Escola.

Já o Fórum da Comarca de Goiás informa ao CEAM sobre
as mulheres do Município que detêm Medidas Protetivas (MP), para serem contatadas e receberem a oferta
dos serviços. Além disso, a juíza do Fórum da Comarca
notifica a Patrulha Maria da Penha, em caso de Medida
Protetiva ou de prisão do agressor, para que a decisão
judicial seja executada com celeridade. Assim, essa atuação conjunta assegura o cumprimento da lei.
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Lições aprendidas
É muito importante ter metas bem definidas e parâmetros identificáveis. No caso de Goiás/GO, o principal objetivo era oferecer orientação e apoio, principalmente
às mulheres que estivessem em situação de violência
doméstica, segundo as diretrizes do Centros de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência
(CRAM). Para tal, seria necessária a formação de uma
Rede de Atendimento à Mulher, envolvendo diversos órgãos públicos, associações, entidades de direito civil,
polícia militar e poder judiciário.

“O CEAM foi criado como uma Coordenadoria ligada diretamente
ao Gabinete da prefeita, para ter
condições de dialogar transversalmente com todos os órgãos
municipais. Atualmente, fica no
mesmo prédio onde o Conselho
Tutelar está instalado, o que promove celeridade na entrega dos
serviços a mulheres e crianças
em situação de violência. Possui
estreita ligação com a Secretaria
Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Cultura, com
assento nos conselhos, facilitan-

do o trabalho articulado. E atua
em proximidade com a Secretaria de Assistência Social, o Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS), que
compõem a Rede de Atendimento
à Mulher no Município”, comenta
Elenízia da Mata de Jesus, da coordenação do CEAM.

“É, sem dúvidas, desafiador, ser
um serviço de proteção e apoio
a mulher reconhecido como relevante, em uma cidade conservadora, com traços machistas e
elitistas, e fazer com que mulheres confiem suas lutas pessoais a
um serviço público. Conseguimos
alcançar esses objetivos. Desfrutamos de respeito e cuidado da
população goiana”, atesta a coordenadora do CEAM.

Para tal, foram estabelecidas as principais premissas de
funcionamento para o CEAM Goiás, com foco no pleno e permanente exercício de suas funções – como o direito legal de
existir, uma sede, parcerias, divulgação, eficácia, entre outras.
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DESCUBRA O SEU PONTO DE PARTIDA

Tomar uma decisão resulta sempre da ideia de rearranjar, inovar e desenvolver políticas que possam atender
as demandas de uma parcela da população, mas que em
seu desenvolvimento beneficie toda a sociedade.
No Município de Goiás, o ponto de partida foi impulsionado pela compreensão de que políticas públicas concretas podem reduzir as situações de violência às mulheres e a desigualdade entre os gêneros, resultando na
diminuição de ocorrências, na sensibilização da população, no acolhimento de um grupo vulnerável e na redução de custos com saúde resultantes do atendimento às
vítimas de violência.
Estabeleceram-se, assim, as metas desejadas para reverter a situação de violência às mulheres e desigualdade entre os gêneros, e definiram-se as estratégias. Foi
priorizada a necessidade de criar uma Rede de Atendimento à Mulher, para que o serviço tivesse aspecto interdisciplinar, oferecendo proteção, apoio, capacitação
e inclusão.
Ficou determinado também que os objetivos devem ser
atingidos por meio de práticas baseadas nas diretrizes
gerais da CRAM. Dessa forma, o CEAM oferece acolhimento, triagem e encaminhamentos para Rede; equipe
multidisciplinar de atendimento psicossocial continuado;
promoção da autonomia econômica, em conjunto com a
Secretaria Municipal de Cultura; mini brinquedoteca pra
crianças de 0-12 anos, que vêm com as mulheres enquanto

estas recebem atendimento; espaço de abrigo temporário
de curta duração, em parceria com a Igreja Católica e a
Secretaria de Assistência Social e carro para acompanhar
as vítimas.

CRIE MECANISMOS DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO

Todo projeto tem de ter flexibilidade para se adequar à realidade em que será implantado. Para tanto, é necessário
que o desenrolar da iniciativa seja avaliado e monitorado
continuamente.
Dessa forma, estabeleça indicadores, defina uma frequência para monitorar resultados e crie um banco de dados. Envolva sua equipe de líderes no monitoramento,
peça sugestões para reverter resultados insatisfatórios.
Segundo a prefeitura, o CEAM realiza, anualmente, levantamento de dados entre as usuárias do serviço com
o propósito de aferir a efetividade dos serviços prestados. Promove mensalmente palestras e campanhas sobre
enfrentamento às violências sofridas por mulheres e responde ofícios sobre a situação dos casos.
A fim de melhorar a oferta dos serviços, o CEAM é fiscalizado e acompanhado pelo Fórum de Políticas Públicas para
Mulheres e pelo Conselho Tutelar, entre outros órgãos,
e realiza conferências para levantamento de demandas
para as mulheres. Além disso, os resultados da iniciativa
são medidos pela procura do órgão por parte das beneficiárias e de instituições que querem firmar parcerias.

Fonte: Prefeitura de
Goiás
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As equipes estão constantemente armazenando dados e
com isso, o Município conta com uma estatística mais próxima da realidade das mulheres que sofrem algum tipo de
violência. Os números mostram um aumento no índice de
casos, já que as subnotificações diminuíram.

INCLUA AS METAS NO SEU PLANO DE GOVERNO,
ARTICULANDO-AS COM SEU ORÇAMENTO

Em Goiás, as metas traçadas fazem parte do sistema orçamentário municipal: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária (LOA) e pretende-se que sejam levadas adiante por outras gestões,
sendo que o CEAM é mantido com dotação orçamentária
estipulada para sua realização.
A tomada de decisões com bases no critério do “eu acho”,
apesar de seu baixo custo pode resultar em fracasso.
O CEAM possui uma série de mecanismos para nortear
suas estratégias de atuação. Além de realizar levantamento anual dos dados entre usuárias para verificar a eficiência dos serviços prestados e de promover palestras e
debates sobre a violência à mulher e a desigualdade entre
os gêneros, compõe o Conselho Municipal de Saúde que
monitora as atividades de agravos e violências no Município; realiza reuniões semanais com a Patrulha Maria da
Penha para avaliar a evolução dos casos atendidos; e responde digitalmente para a escrivaninha do crime, criando
um registro presente em todo o processo da vítima e disponível no sistema PROJUDI.

ARMAZENE INFORMAÇÕES

Nunca é demais insistir na necessidade da criação de um
banco de dados, informações e indicadores, aliado importante na tomada de decisões e na gestão da agenda governamental.
Por atuar em rede com órgãos públicos, associações, entidades de direito civil, polícia militar e poder judiciário,
além de ser fiscalizado e acompanhado pelo Fórum de
Políticas Públicas para Mulheres e pelo Conselho Tutelar,
entre outros órgãos, o CEAM possui uma série de mecanismos para armazenamento e pesquisa de dados das
usuárias, dos serviços prestados e das questões relativas
às mulheres do Município.
Diante do exposto a ação terá maior possibilidade de dar
certo se:
1. Envolver o maior número de pessoas da comunidade:
o poder público, associações, entidades de direito
civil, polícia militar, poder judiciário, mídia e instituições de ensino.
2. Houver clareza de propósitos: é fundamental que
todos os engajados no projeto saibam precisamente
aonde se quer chegar.
3. O(a) gestor(a) e sua equipe estiverem diretamente
envolvidos no desenvolvimento e implementação do
projeto.
4. O problema for corretamente diagnosticado em rela-
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ção ao seu Município.
5. As etapas de execução do projeto forem minuciosamente planejadas – e a busca por referências em
experiências anteriores é uma ferramenta útil.
6. As mulheres em situação de violência se sentirem
à vontade para comunicar a situação, sabendo que
serão acolhidas com discrição.

“Desde sua fundação, o CEAM tem
se mostrado uma referência, por
sua atuação com as mulheres da
cidade e pela proposta de levar
prevenção, informação e conhecimento às pessoas da comunidade”, Ana Rita Marcelo de Castro,
Presidenta do Conselho Estadual da
Mulher de Goiás.
7. Forem levadas em conta as mudanças conceituais
consideradas necessárias. Por exemplo: a sensibilização por parte da população, em relação à violência às
mulheres e à desigualdade entre os gêneros, a fim de
prevenir e reverter essa realidade.
8. Forem executadas as ações planejadas anteriormente
e forem monitorados assertivamente os resultados
de cada atividade, assim como do programa de um
modo geral.
9. Os(as) gestores(as) conseguirem lidar com a desinformação geral em relação à violência à mulher e desigualdade

entre os gêneros, assim como com a dificuldade que as
vítimas encontram em quebrar o vínculo com o agressor.
10. Você tiver imbuído deste princípio: não tem como
delegar algumas coisas. São aquelas que exigem a
presença física da(o) prefeita(o). Um funcionário ou
parceiro que você convoca para conversar pode receber das secretarias a mesma informação que você,
prefeita(o) irá lhe fornecer. Mas fazer isso pessoalmente implica uma enorme diferença. Essa é uma
das faces da liderança.

COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO

Inicialmente foi necessário vencer barreiras até entre os
próprios cidadãos para que a iniciativa fosse implementada, uma vez que parte dos munícipes não via a necessidade de investir em políticas públicas para mulheres.
“No começo, ninguém conhecia o serviço”, conta Cláudia
Alencastro Veiga, secretária do CEAM, responsável pelo
primeiro contato e encaminhamento das mulheres atendidas pela iniciativa.
Essa dificuldade foi superada por meio de ações educativas e da divulgação de atividades (via rádio, site da prefeitura, mídias sociais, panfletos e Rede de Atendimento
às Mulheres do Município de Goiás), além de parcerias
com outras entidades e a criação de legislação adequada. Atualmente, Goiás/GO é referência no enfrentamento
da violência contra a mulher por meio de políticas públicas concretas, sendo que o CEAM Brasilete Ramos Caiado
é responsável por essa realidade. Segundo a prefeitura,
o serviço é um dos mais elogiados do Município e atende
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cerca de 300 cidadãs por ano.
Além do Prêmio MuniCiência, realizado pela CNM, com
apoio financeiro da União Europeia no Brasil, que fortalece sobremaneira a marca do programa, essas ações
foram reconhecidas pela Associação dos Magistrados de
Goiás (ASMEGO) em razão da parceria entre o Fórum da
Comarca de Goiás, o CEAM e a Patrulha Maria da Penha;
pelo Conselho Estadual da Mulher, devido à reestruturação e ou criação de CEAMs pelo estado; pela Federação
Goiana de Municípios, que elegeu a experiência para ser
compartilhada com prefeitas(os) do estado; pela Câmara
de Deputados do Estado de Goiás, por meio da Deputada
Estadual Adriana Accorsi, que tem difundido a experiência; e contemplado pelo Prêmio Construir Igualdade, do
Centro Internacional para Promoção de Direitos Humanos
(CIPDH-Unesco), premiação que tem como objetivo reconhecer políticas públicas, na América Latina e Caribe, que
promovam transformações sociais em prol da igualdade,
diversidade e a não discriminação nas cidades.

“É preciso fazer isso que a cidade
de Goiás faz, uma rede de atenção
e acolhimento”, diz Ana Rita Marcelo de Castro, Presidenta do Conselho
Estadual da Mulher de Goiás.

Fique ligado
Entre outras atividades, o Projeto Mulheres Coralinas promove rodas de conversa e de leitura de poemas da poetisa
Cora Coralina, proporcionando um lugar de formação onde
as mulheres se sintam integrantes da comunidade e reconheçam a força que elas têm.

“A iniciativa leva o nome de Cora
Coralina porque ela foi uma mulher que viveu à frente de seu
tempo, soube conduzir o próprio
destino, foi empreendedora e
quebrou paradigmas”, conta Ebe
Maria de Lima Siqueira, Presidenta da
Associação Mulheres Coralinas.
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