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PALAVRA DO PRESIDENTE
Nos últimos anos, o Brasil e a sociedade latino
americana vêm despertando para o enfrentamento à violência contra as mulheres e as meninas. Possuímos, comprovadamente, um dos
melhores conjuntos de leis e marcos jurídicos
do mundo, mas também o pior índice de violência de gênero entre todos os continentes.
Precisamos, cada vez mais, aumentar a liderança e preparar os governos locais da América Latina e Caribe para a implementação de
políticas públicas específicas de enfrentamento à violência e à garantia dos direitos humanos das mulheres e das meninas.
Grande parte da população feminina desses
países reside em pequenos e médios Municípios, em zonas rurais e urbanas. A desigualdade e a discriminação de gênero, problemas estruturais geradores desse tipo de violência, estão presentes nas microrrelações sociais que se estabelecem em cada espaço habitado por pessoas de ambos
os sexos. Por isso, é hora de apoiar e fortalecer territórios menores para que também reconheçam seu papel essencial na desconstrução da cultura da violência de
gênero e na criação de ambientes sociais mais seguros e acolhedores para as mulheres e meninas.
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Com esse Guia de Reaplicação do Projeto Mulheres Seguras, buscamos tornar
acessível a todos os governos locais brasileiros e latino americanos uma metodologia simples e de sucesso já aplicada em Municípios brasileiros, oferecendo aos gestores e gestoras uma série de estratégias e preparando-os para a
realização de um planejamento eficaz de políticas locais de prevenção e combate à violência de gênero segundo suas próprias realidades e necessidades.
Dando continuidade ao trabalho de fortalecimento das lideranças femininas, a
CNM fundou o Movimento de Mulheres Municipalistas (MMM), uma iniciativa
que objetiva impulsionar a capacidade de liderança política das mulheres na
gestão local, bem como consolidar e fortalecer uma pauta municipalista com
perspectiva de gênero e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.
Bom trabalho!

Paulo Ziulkoski
Presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM/Brasil)
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Apresentação do
Projeto Mulheres
Seguras
O projeto Municípios Seguros e Livres
de Violência contra as Mulheres – Mulheres Seguras foi uma iniciativa-piloto da
Confederação Nacional de Municípios
(CNM), implementada de 2014 a 2016,
com o apoio financeiro da Delegação da
União Europeia no Brasil. Seguindo seu
objetivo de apoiar gestões locais de territórios brasileiros de pequeno e médio
porte, a CNM implementou esse projeto em 10 Municípios1 localizados no interior do Nordeste, região com o menor
IDH do país e com níveis muito variados

1 Foram beneficiários dessa ação dois Grupos Regionais
de Municípios vizinhos localizados em Pernambuco (Carnaíba, Calumbi, Salgueiro, Serra Talhada e Tabira) e no
Rio Grande do Norte (Florânia, Caicó, Jucurutu, Parelhas
e Santana do Matos).

de desenvolvimento humano ao longo de
suas zonas geográficas.

Principais objetivos
Cientes de que a violência contra as mulheres em âmbito público e privado não
tem fronteiras e de que os Municípios
de pequeno e médio porte são os mais
carentes em equipamentos de enfrentamento a essa problemática social, o projeto teve como principais objetivos oferecer a essas populações oportunidades de
acesso qualificado a uma gama de conhecimentos e reflexões sobre a situação das
mulheres nesses territórios, bem como
promover a articulação de homens e mulheres de governos locais, da sociedade
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civil e dos poderes legislativos municipais
e capacitá-los para o debate e o planejamento conjunto de políticas locais de
prevenção e combate à violência de gênero segundo suas próprias realidades e
necessidades.
A partir de um processo de geração de
conhecimento e ação, visou-se refletir sobre a violência de gênero em todas as
suas formas e tipos, sobre as suas raízes
culturais e sociais, sobre a importância
de posicionar os homens jovens e adultos como alvos centrais das atividades de
prevenção, sobre a necessidade da incidência política junto às autoridades locais
para a conquista de políticas públicas,
entre outros pontos importantes. Estimulou-se, também, um debate que contemplasse não só a questão da violência doméstica contra mulheres e meninas, mas
também a problemática da inserção das
mulheres nos espaços públicos urbanos e
rurais, uma vez que a preocupação com a
segurança e o medo da violência limitam
sua mobilidade e diminuem o seu direito
de usufruir das cidades com liberdade.
Partiu-se da premissa de que para se
conquistar resultados sustentáveis é necessário o estímulo ao protagonismo e
à articulação de diversos tipos de atores
e atrizes sociais estratégicos (governo,
sociedade civil e legislativo local). Nesse formato de trabalho, os direitos das
mulheres podem ser, ao mesmo tempo,
debatidos, exigidos e ouvidos por aqueles que compõem os mecanismos de decisão. As experiências vivenciadas em

10
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iniciativas semelhantes mostraram que
uma cidade é mais segura para as mulheres quando a comunidade se sente realmente apoiada e ouvida pelos poderes
públicos locais. Esses três públicos-alvo
possuem um papel essencial no reconhecimento da violência de gênero como um
problema de todos e todas e na construção de estratégias para a conquista de espaços mais seguros e acolhedores para as
mulheres, meninas e população em geral.
Governança e liderança feminina também foram temas enfocados. Como o
projeto trabalhou em grupos de cidades
vizinhas, uma das regras era que ao menos uma delas deveria ter uma prefeita
ou vice-prefeita, que se tornariam capitãs de seus grupos e seriam estimuladas
a se tornarem líderes regionais no fortalecimento e na propagação da governança
local sensível às necessidades femininas
e à geração de políticas para a redução
da violência de gênero. As mulheres estão à frente de apenas 11,5% das prefeituras brasileiras.2 Em geral, governam
territórios menores e enfrentam diversos
tipos de dificuldades políticas relacionadas à discriminação de gênero. Estimular a liderança de prefeitas em grupos de
Municípios para o engajamento na luta contra a violência de gênero foi uma
forma de promover o empoderamento

2 Informações detalhadas sobre as prefeitas eleitas nas
eleições de 2016 podem ser encontradas no site do Tribunal Superior Eleitoral, disponível em: <http://www.tse.jus.
br/imprensa/noticias-tse/2016/Novembro/eleicoes-2016-numero-de-prefeitas-eleitas-em-2016-e-menor-que-2012>.
Acesso em: 23 junho 2017.

das gestoras locais beneficiárias desse
projeto.

Linhas estratégicas
e metodológicas
As linhas estratégicas de ação adotadas
foram voltadas à sensibilização e capacitação de atores e atrizes locais para o
compartilhamento e produção de conhecimentos, oferecimento de materiais de
apoio técnico, criação de instrumentos de
comunicação e de suporte técnico, e desenvolvimento de experiências participativas, como a implementação de projetos
locais e a realização de auditorias de segurança das mulheres nos espaços públicos municipais, ações que estimularam o
protagonismo e o empoderamento das
mulheres junto às autoridades locais e aos
seus espaços de convivência social.
A metodologia básica do projeto voltou-se à aplicação dos trabalhos em grupos
de Municípios vizinhos, como forma de
ampliar a capilaridade e os resultados da
ação, alcançar uma maior quantidade de
gestões locais em um único projeto, possibilitar o compartilhamento de boas práticas entre diferentes territórios e o desenvolvimento de políticas conjuntas que
atendam a região.
O processo, que teve uma duração total de 2 anos, se iniciou com a seleção
dos Municípios parceiros e a pactuação
com as prefeituras para oferecimento de
apoio às atividades programadas. Foram

criados Grupos de Trabalho (GT) em cada Município, os quais passaram por um
processo de capacitação conjunta para a
realização de diversas atividades locais.
Os GT se reuniam em um grupo regional para as oficinas, formando os Grupos
de Trabalho Intermunicipais GTI. Depois
retornavam para os seus Municípios para
repassar o conhecimento e trabalhar as
demandas, propondo ações locais para o
fortalecimento da gestão regional. Após
uma série de capacitações, oferecimento
de Guias de Trabalho e compartilhamento de instrumentos de comunicação, os
grupos desenvolveram projetos e ações
locais, realizaram auditorias de segurança
das mulheres em espaços urbanos e criaram Pactos Municipais pela não Violência
contra as Mulheres.

Resultados esperados
Ao início do projeto, esses foram os resultados traçados e planejados. Todas as
atividades realizadas voltaram-se para o
seu alcance, seja a curto, médio ou longo
prazo. Ao final deste Guia de Reaplicação, poderão ser vistos de forma mais detalhada os resultados alcançados a curto
prazo.
1. Lideranças locais capacitadas e fortalecidas para que incidam como líderes locais e regionais na prevenção e
no enfrentamento à violência contra
as mulheres nos espaços públicos e
privados.
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2. Interlocução ampliada entre governo
local, legislativo municipal e setores da
sociedade civil para o trabalho conjunto e efetivo.
3. Novas leis, ações e políticas locais criadas e implantadas visando à construção
de espaços públicos mais seguros para
as mulheres, bem como maior assistência àquelas afetadas pela violência
doméstica.

Inspiração
Este projeto foi inspirado em alguns elementos da metodologia do Programa Regional Cidades sem violência contra as
Mulheres, Cidades Seguras para Tod@s,
desenvolvido em países latinoamericanos
(Argentina, Chile, Colômbia, Peru, El Salvador, Guatemala e Brasil), de 2006 a 2011,
pela Rede Mulher e Habitat da América Latina e ONU Mulheres. Esse programa foi
muito inovador ao trazer à tona o debate
sobre o direito das mulheres às cidades e

ao promover metodologias de trabalho
voltadas à participação ativa delas no planejamento e na construção de territórios
urbanos inclusivos e seguros.
A CNM também utilizou nesse projeto
sua experiência com o Projeto CapaCidades – Fortalecimento de Capacidades para o Desenvolvimento Humano
Local, uma iniciativa-piloto desenvolvida
em parceria com o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud/
Brasil), que teve como objetivo apoiar um
grupo selecionado de Municípios para
fortalecer as suas capacidades e prover
o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada com conhecimentos e ferramentas de gestão para alcançarem um
melhor índice de desenvolvimento humano local, com inclusão e sustentabilidade.
As ações do projeto foram desenvolvidas
nos Municípios de Abaetuba (PA), Barbalha (CE), Jaguarão (RS) e Marliéria (MG),
entre 2009 e 2012.

Apresentação do projeto em Tabira/PE

12

Guia de Reaplicação do Projeto Mulheres Seguras

Por que prevenir
e combater a
violência de gênero
em nível local?
Em todos os países, cidades e vilarejos do
mundo existem mulheres oprimidas, sofridas e vítimas da violência e da insegurança. A opressão física e psicológica em
razão do gênero ocorre desde os primórdios da humanidade. Costuma ser praticada principalmente por parceiros íntimos em relacionamentos abusivos, mas
não está restrita a esse contexto. A vida
das mulheres de todas as etnias e classes sociais é frequentemente afetada por
várias formas e tipos de violências baseadas em seu gênero. Sob as formas física,

psicológica, simbólica ou sexual, essas
violências podem ocorrer em casa, no trabalho, nas ruas, nas instituições públicas,
nos meios de comunicação, nos transportes públicos, em uma infinidade de contextos, independentemente de localização e tamanho geográfico do território
habitado.
Na maioria dos países latino americanos,
as políticas públicas governamentais de
enfrentamento à violência contra as mulheres tendem a estar concentradas nos
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grandes centros urbanos. No entanto, no
caso do Brasil, os Municípios de pequeno e médio porte são 97,6% do total e
concentram 57% da população feminina
(IBGE, 2015). Essas mulheres e meninas
de áreas urbanas e rurais de territórios
descentralizados estão também vulneráveis a índices consideráveis de violência de gênero, em suas diversas formas
e tipos, mas vivem em total desamparo
no que concerne a aparatos de apoio e
prevenção.

Violências sutis e
naturalizadas
Ao voltar o olhar para a consequência
máxima desse problema, nos deparamos
com uma triste realidade. No Brasil, um
cruzamento de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM-DATASUS – Ministério da Saúde), relativos
ao ano de 2013, estimou que cerca de
33% do total de homicídios de mulheres
ocorridos nesse ano foram praticados por
parceiros ou ex parceiros, configurando
uma média de 4 feminicídios por dia no
país. A análise da distribuição geográfica
dos homicídios totais de mulheres mostra que as maiores taxas médias de mortes segundo a população estão presentes
em Municípios de até 220.000 habitantes.
No ranking das 100 cidades com maiores taxas, 78 possuem população de até
30.000 habitantes (WAISELFISZ, 2015).
Os feminicídios são retroalimentados
por outras formas de violências sutis,
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naturalizadas e disseminadas em diversos
tipos de espaços sociais, seja de grandes
ou pequenas cidades. A violência simbólica presente nos meios de comunicação, a dominação masculina nos relacionamentos afetivos, o assédio sexual e
moral em ambientes educacionais e de
trabalho, a violência obstétrica naturalizada nas instituições de saúde, a violência
e o assédio sexual que ocorrem no transporte e nos espaços públicos, a violência
institucional perpetrada por órgãos de
justiça e segurança pública, são situações
abusivas que reduzem a autonomia das
mulheres, restringem sua liberdade, minam sua saúde emocional e levam a contextos mais graves relacionados a danos
físicos e até à morte (GHERARDI, 2017).
As violências cotidianas, sejam as perpetradas pelo parceiro, pelo chefe, pela mídia ou pelo desconhecido na rua, prejudicam a vida das mulheres e o seu acesso
aos direitos civis, políticos, econômicos,
sociais e culturais. Restringem a autonomia em suas distintas dimensões. Causam impacto na saúde física e emocional
das meninas, adolescentes e mulheres.
Contribuem para altos níveis de mortalidade e morbidade. Na maioria das vezes,
têm consequências a longo prazo menos
reconhecidas, como a depressão, a baixa
autoestima e o suicídio.
Todo esse contexto danoso que envolve a vida das mulheres e meninas é ainda
invisível aos olhos da maioria dos formuladores de políticas públicas e de grande

parte da sociedade. Já está na hora de
todos os níveis de governo reconhecerem que a violência contra as mulheres é
um problema de saúde pública, uma violação de direitos humanos e uma barreira
na vida da população feminina, em todos
os seus aspectos. Existe uma cultura da
violência contra a mulher que precisa ser
desnaturalizada e combatida.3

Medo e insegurança
nos espaços públicos
Os abusos que as mulheres e as meninas
sofrem nas ruas e nos transportes coletivos tendem a ser os mais esquecidos
pelas políticas públicas. No entanto, o
medo e a desconfiança acompanham as
mulheres nas ruas de cidades de todos
os portes populacionais.
A temática da segurança das mulheres
nos espaços públicos volta o olhar para
o direito de transitar e usufruir das cidades sem medo e sem violência, um tópico muito importante a ser incorporado
em projetos que visam a combater a violência contra as mulheres. A insegurança
nas ruas têm efeitos muito mais negativos na vida das mulheres do que na dos
homens. A preocupação com furtos e

3 Com a aplicação do Projeto Mulheres Seguras em Municípios de pequeno e médio porte, foi possível constatar
que a percepção latente dessas populações menores é a
de que a violência de gênero restringe-se à violência doméstica. O lar tende a ser reconhecido como o principal
espaço de prática de abusos, ignorando-se tantos outros
tipos de contextos em que esse fenômeno social pode se
manifestar e gerar consequências.

roubos e o medo da violência e do assédio sexual limitam a mobilidade das mulheres e reduz seu acesso aos espaços
públicos, mesmo nas zonas rurais. Mudanças de trajetos e rotinas devido ao
medo de transitar em alguns lugares em
determinados horários também podem
privar as mulheres de direitos básicos,
como estudo, trabalho e lazer.

No Município de Tabira/PE, um dos
parceiros do Projeto Mulheres Seguras, com apenas 28.000 habitantes,
foi identificada, na caminhada exploratória, uma universidade próxima a
uma rodovia, em um local rodeado
por ruas escuras, mato alto, sem asfalto e sem transporte público. Muitas
aulas eram realizadas no horário noturno, e os alunos e as alunas costumavam andar em grupos pelas ruas
escuras para chegarem até o local,
muitos usavam lanternas.

Mulheres sentem medo de ruas desertas, de lugares escuros, de pontos de
ônibus isolados, de trajetos que passam
por lugares com grande concentração
de homens, como bares e boates. Internalizam no seu cotidiano diversas práticas que as fazem se sentir mais seguras,
como não andar sozinhas e evitar sair de
casa em determinados horários. Essa é
uma realidade que precisa ser reconhecida pelas administrações públicas municipais. É muito importante que os governos
locais planejem o espaço público com
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perspectiva de gênero, incluindo os direitos e as percepções das mulheres e atentando aos princípios da prevenção e da
segurança.

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS
MULTISETORIAIS

Estratégias locais que
podem ser adotadas

Trabalho articulado entre governo municipal, sociedade civil e poder legislativo local no planejamento e na implementação de ações, políticas, leis e
programas.

Os recursos frente à violação dos direitos humanos das mulheres e meninas não
podem mais se restringir à criação de normas penais em nível federal. É preciso trabalhar com uma variedade de instrumentos que visem à promoção da igualdade
de gênero e ao enfrentamento da violência de forma holística, incluindo o planejamento voltado à prevenção, à ação, à
reparação e à transformação de práticas e
crenças.
Várias frentes precisam avançar juntas em
nível local, com iniciativas nas áreas de
educação, cultura, segurança, serviço social, justiça, planejamento urbano, transporte público, entre outras. Para isso, se
faz necessária uma ação integrada de diferentes setores públicos e sociais, para
unir esforços em torno das mais variadas
ações no âmbito municipal. Veja abaixo
as principais ações e políticas que o seu
Município poderá adotar. Ao trabalhar o
Pacto Municipal pela Não Violência contra as Mulheres, poderá ser construído um
plano de ação específico para a sua realidade local.
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AÇÕES ESTRUTURANTES

Busca de apoio de outros níveis de
governo para a implementação de novas políticas e programas.
Criação de fundos e organismos municipais de políticas para as mulheres
nas prefeituras.
Transversalização de gênero em todas
as áreas de atuação do Poder Executivo municipal.
Criação de Plano Municipal de Igualdade de Gênero e Pacto Municipal pela Não Violência contra as
Mulheres.
Envolvimento de homens e meninos da comunidade local em todas as
ações de prevenção e combate à violência de gênero, como executores e
como público-alvo.
Desenvolvimento de pesquisas e bancos de dados com informações locais
sobre os níveis de violência contra as
mulheres no território.

AÇÕES DIRECIONADAS
Desenvolvimento de um planejamento urbano voltado à segurança das
mulheres, meninas e populações mais
vulneráveis.
Capacitação de profissionais das áreas
de saúde, educação, segurança pública e justiça sobre as mais diversas formas de violência de gênero e protocolos de atendimento.
Criação de redes de instituições governamentais e não governamentais
para atuarem na prevenção e no atendimento a mulheres em situação de
violência de forma integrada.
Ampliação do acesso à justiça e à assistência jurídica gratuita às mulheres
em situação de violência.

Realização de campanhas e ações
educativas em locais públicos (pontos
de ônibus, praças, prédios públicos,
aeroportos, escolas e universidades,
bares, restaurantes, shoppings) sobre
as variadas formas de violência contra as mulheres em âmbitos públicos e
privados.
Priorização do atendimento de mulheres em situação de violência doméstica nos programas sociais municipais
das áreas de habitação, saúde, educação e qualificação profissional.
Realização de campanhas de conscientização nos meios de comunicação local sobre leis e direitos das
mulheres.

Desenvolvimento de ações de sensibilização de meninos e meninas em escolas sobre a igualdade de gênero e o
respeito aos direitos das mulheres.
Estruturação de equipamentos de
atendimento às mulheres em situação
de violência doméstica e sexual (Centros de Atendimento, Casas de Abrigo etc.).
Estruturação de programas e ações
sociais e judiciais voltados à educação
de agressores.
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Compromissos
internacionais
A reaplicação do Projeto Mulheres Seguras contribui para que cidades de pequeno e médio porte não só promovam o
enfrentamento direto à violência de gênero, mas também cumpram, em nível local e descentralizado, as agendas globais
de desenvolvimento humano e sustentável. Trata-se de uma grande oportunidade de inserção de territórios menores nas
principais agendas internacionais, proporcionando o estabelecimento de diretrizes
alinhadas ao desenvolvimento sustentável
e à promoção universal da igualdade de
gênero.
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Acordos internacionais
de proteção aos
direitos das mulheres
Os instrumentos internacionais de proteção aos direitos das mulheres têm como
objetivo reprimir mundialmente condutas
relacionadas à discriminação e promover
políticas que ensejam a igualdade entre
os sexos e a eliminação da violência de
gênero. Esses pactos, convenções e plataformas de ação surgem a partir de uma
série de discussões realizadas por diversos países em grandes reuniões ou conferências internacionais, que têm como
objetivo traçar metas e soluções para problemáticas sociais prioritárias.

O Brasil é signatário de todos os acordos
internacionais que asseguram de forma
direta ou indireta os direitos humanos das
mulheres. Ao implementar o Projeto Mulheres Seguras, seu Município estará cumprindo diversas determinações internacionais previstas nos seguintes acordos:
Convenção sobre a eliminação de todas
as formas de discriminação contra as
mulheres (Cedaw): é considerada o documento mais importante de defesa dos
direitos das mulheres, sendo também conhecida como “Convenção da Mulher”.
Foi adotada em 1979 pela Assembleia-Geral das Nações Unidas. Os países signatários devem tomar essa Convenção
como um parâmetro mínimo para a promoção dos direitos humanos das mulheres e para a repressão às suas violações,
tanto no âmbito público como no privado. Para combater a discriminação de
gênero, os países devem adotar medidas concretas de adequação da legislação nacional aos parâmetros igualitários
internacionais, elaborar políticas públicas
voltadas para os direitos das mulheres em
todos os níveis de poder (Executivos Federal, Estaduais e Municipais) e promover
a proteção jurídica dos direitos das mulheres junto ao Poder Judiciário.
Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra
as mulheres (Convenção de Belém do
Pará): foi aprovada pela Assembleia-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) em 1994, em uma reunião

na cidade de Belém do Pará (PA/Brasil).
No total, 32 países americanos aderiram
a essa Convenção. É considerada o mais
importante e o primeiro acordo internacional a reconhecer a violência contra as
mulheres como uma violação dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais
das mulheres. Veio complementar a Cedaw e ampliar a Declaração e o Programa
de Ação da Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena, em
1993. Tem a função de definir claramente o que é a violência contra as mulheres,
apontar ações de prevenção, declarar os
direitos protegidos, os deveres dos Estados-parte e criar mecanismos interamericanos de proteção.
Declaração e Plataforma de Ação da
IV Conferência Mundial sobre a Mulher (Pequim): aprovada na IV Conferência Mundial sobre a Mulher: Igualdade,
Desenvolvimento e Paz (Pequim/China,
1995), buscou avançar nos objetivos de
igualdade, desenvolvimento e paz para
todas as mulheres do mundo. O documento final do encontro – “Declaração e
Plataforma de Ação de Pequim” – aponta
medidas relacionadas a 12 áreas temáticas prioritárias para que os países avancem na busca pela igualdade de gênero
e superem a situação de discriminação,
marginalização e opressão vivenciada pelas mulheres. Trata-se de um guia abrangente para orientar governos e sociedade no aperfeiçoamento do marco legal,
na formulação de políticas e na implementação de programas para promover
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a igualdade de gênero e evitar a discriminação contra as mulheres.

Agenda 2030
e Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável baseia-se no resultado da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de 2002, da Cúpula de 2010 sobre os ODM, da Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012 (Rio+20) e nos pontos de vista de pessoas em todo o mundo.
Durante a Rio+20, os países presentes
reconheceram os resultados alcançados
com os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio e, em seu documento final – “O
futuro que Queremos” –, decidiram estabelecer um grupo de trabalho aberto
para elaborar um conjunto de metas de
desenvolvimento sustentável para consideração e ação apropriada. Depois de
mais de um ano de deliberações consultivas abrangentes e intensivas, o Grupo de
Trabalho Aberto propôs os 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
compostos por 169 metas universais associadas a serem alcançadas até 2030.
Os ODS devem ser cumpridos por todas as cidades do mundo e precisam ser
incluídos no planejamento e na gestão
municipal. Buscam concretizar os direitos
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humanos de todos e alcançar a igualdade
de gênero e o empoderamento das mulheres e das meninas. Os ODS são integrados e indivisíveis, equilibrando as três
dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.4
Segundo o item 20 da Agenda 2030:
A efetivação da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas dará uma contribuição essencial para o progresso
em todos os Objetivos e metas.
Alcançar o potencial humano e do
desenvolvimento sustentável não
é possível se para metade da humanidade continuam a ser negados seus plenos direitos humanos
e oportunidades. Mulheres e meninas devem gozar de igualdade
de acesso à educação de qualidade, recursos econômicos e participação política, bem como a igualdade de oportunidades com os
homens e meninos em termos de
emprego, liderança e tomada de
decisões em todos os níveis.5

Quando um Município desenvolve ações
de incentivo à igualdade de gênero e de
redução da violência contra as mulheres
nos espaços públicos e privados, está especificamente contribuindo para a implementação de três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

4 A Confederação Nacional de Municípios agrega também a dimensão “institucional” no desenvolvimento dos
ODS junto às cidades brasileiras.
5 Acesse o documento completo da Agenda 2030, disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf> (em português) e <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/
L.1&Lang=S> (em espanhol).

IGUALDADE
DE GÊNERO

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

OBJETIVO 5. Alcançar
a igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e meninas.
OBJETIVO 11. Tornar
as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis.
OBJETIVO 16. Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à
justiça para todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas
em todos os níveis.

Nova Agenda
Urbana – Habitat III
Em outubro de 2016, foi realizada a Terceira Conferência das Nações Unidas
sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), em Quito, no Equador. A Nova Agenda Urbana
(NAU), documento final orientado para
a ação – consagrado como Declaração
de Quito Sobre Cidades Sustentáveis e
Assentamentos Urbanos para Todos –, é
entendida como uma extensão da Agenda 2030.6 Ao assinar a declaração, os

6 Acesse o texto completo da Nova Agenda Urbana,
em diversos idiomas, disponível em: <http://habitat3.org/
the-new-urban-agenda>.

Estados-membro da ONU se comprometem a agir conscientemente ao longo dos
próximos 20 anos para melhorar todas as
áreas da vida urbana por meio do Plano
de Implementação de Quito. A agenda
não vincula os Estados-membro ou prefeituras a metas ou objetivos específicos,
mas estabelece normas para a transformação de áreas urbanas em regiões mais
seguras, resistentes e sustentáveis, com
base em um planejamento estruturado.
Essa agenda possui um foco no fortalecimento do papel dos governos locais na liderança do desenvolvimento urbano, propondo uma ação integrada destes com
organizações multilaterais, setor privado
e sociedade civil, a partir de uma visão
de longo prazo, alinhada com os ODS e
o Acordo de Paris.7 Compromete-se a capacitar os governos locais na liderança do
desenvolvimento sustentável e a apoiar
uma postura proativa no sentido de reforçar a resiliência, a eficiência de recursos,
a economia circular8 e abordagens baseadas em ecossistemas e desenvolvimento
urbano sustentável.

7 O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países Parte da UNFCCC (United Nations Framework Convention
on Climate Change/Convenção das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas) para reduzir emissões de gases de
efeito estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido de manter o
aumento da temperatura média global em bem menos de
2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços
para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos
níveis pré-industriais. Página oficial da UNFCCC: <http://
unfccc.int/2860.php>.
8 A economia circular é a ciência que se preocupa com o
desenvolvimento sustentável aumentando a eficiência na
criação de produtos e reaproveitamento de resíduos sólidos. Para mais informações, acessar: <http://www.portalresiduossolidos.com/economia-circular/>.
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Contribuições feministas para
a Nova Agenda Urbana
Em um encontro prévio ao Habitat III, realizado em maio de 2016, na cidade do
Rio de Janeiro, organizações de mulheres e ativistas feministas de vários países
latino-americanos se reuniram no Seminário “Prá Lá e Prá Cá – O direito das Mulheres às Cidades” e ratificaram a Declaração do Rio “O bem viver nas cidades”.9
Esse documento reivindicava a inclusão
dos direitos das mulheres na pauta da
Conferência das Nações Unidas sobre
Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável e na Nova Agenda Urbana, esclarecendo e conscientizando que não haverá cidade justa, sustentável, solidária e
segura enquanto os direitos das mulheres
na sua integralidade, pluralidade, complexidade e dimensões de classe, raça,
etnia, geracional, orientação sexual e condição física não forem totalmente incluídos e respeitados.
Ao implementar o Projeto Mulheres Seguras, os Municípios estarão apoiando a implementação do desenvolvimento sustentável no marco da Nova Agenda Urbana e
atentando também para a Declaração do
Rio, pois esta iniciativa prioriza a conquista de espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e de qualidade, com condições adequadas para garantir o direito
das mulheres e meninas à mobilidade, à

9 O inteiro teor da Declaração do Rio, em diversos idiomas, pode ser encontrado em: <http://www.pralaepraca.
org.br/index.php?id=declaracao>.
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interação social e a uma vida livre de medo, insegurança e violência. Ao promover
o planejamento urbano inclusivo e sensível às necessidades específicas da população feminina, contribui para garantir o
direito à cidade por mulheres e meninas,
gerando espaços públicos seguros e sustentáveis. Assim como a NAU, esse projeto também visualiza os governos locais
como os Entes que possuem a maior capacidade de gerar políticas mais efetivas,
por ser o nível de decisão mais próximo
da população.

Teste de
viabilidade
Para garantir que o seu Município ou um Grupo de Municípios vizinhos estejam aptos a reaplicar o Projeto Mulheres Seguras, é necessário que respondam às perguntas abaixo e reflitam sobre a possibilidade de o projeto ser bem-sucedido também em seu território. Cada
resposta afirmativa significa 10% de possibilidade de o seu projeto ser bem-sucedido.

Existe a possibilidade de organizar um grupo de Municípios próximos para, em conjunto, implantar o projeto?
Ou seu Município estaria apto a implantar o projeto individualmente, caso necessite
ou prefira?

Existe um órgão ou entidade
que poderá ficar responsável
pela execução do projeto?

É possível angariar recursos
financeiros para a contratação de equipe e realização
das atividades?
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Os prefeitos e as prefeitas
dos Municípios participantes
possuem ciência da necessidade de se comprometerem
e apoiarem as ações que serão desenvolvidas durante o
projeto?

As autoridades locais estão
abertas à ideia relativa à implementação de novas políticas locais de enfrentamento à
violência contra as mulheres?

As prefeituras podem disponibilizar algumas funcionárias e
funcionários para participarem
ativamente dos Grupos de
Trabalho?

Existe a perspectiva de os governos locais trabalharem efetivamente em conjunto com a
sociedade civil e o Poder Legislativo local?
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Existem lideranças da sociedade civil interessadas em
trabalhar com a temática do
projeto?

O Município ou região conta com algum especialista na
temática de gênero e violência de gênero para conduzir
os trabalhos técnicos (oficinas,
produção de documentos técnicos, orientações aos GT)?

Você acredita que o projeto pode causar um impacto
positivo na realidade do seu
Município?

Passo a
passo para a
implementação do
Projeto Mulheres
Seguras
1. Metodologia
de trabalho
Este projeto utiliza-se de um modelo de
intervenção ampliado, voltado à implementação das atividades em várias cidades próximas de forma concomitante. O
trabalho com Grupos de Municípios vizinhos possibilita beneficiar um maior número de mulheres, sensibilizar ao mesmo tempo uma maior quantidade de

gestores e gestoras locais, compartilhar
boas práticas entre os participantes e desenvolver políticas intermunicipais como,
por exemplo, uma casa abrigo que atenda toda a região.
Essa metodologia também permite a
economia de recursos financeiros, tendo em vista que cada oficina ou seminário é realizado em apenas um Município
do grupo, mas reunindo os participantes
dos Grupos de Trabalho dos territórios
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vizinhos. A união dos Grupos de Trabalho
Municipais forma um Grupo de Trabalho
Intermunicipal, como veremos adiante.
Como esse projeto foi executado por
um órgão nacional de representação
político-institucional das cidades brasileiras, optou-se por realizar um processo seletivo público de Grupos Regionais.
Optou-se por trabalhar com dois Grupos
Regionais de até 5 Municípios cada. O
ideal é evitar trabalhar com grupos maiores, pois as oficinas teriam de comportar
um número elevado de pessoas e não
seriam tão produtivas.
Dependendo do organismo que pretenda
executar o projeto, talvez não seja necessária a realização de um processo seletivo
público, pois pode já haver uma definição
prévia dos Municípios interessados em
participar. Além disso, nada impede que
esse projeto seja aplicado também em
um único Município isoladamente e que a
iniciativa parta da própria prefeitura.

1.1 Seleção dos Municípios
parceiros e formação dos
Grupos Regionais
Se o organismo executor do projeto pretende realizar um processo seletivo público para a escolha dos grupos de cidades
participantes, aconselha-se o lançamento de um edital público que contenha
a definição da metodologia e estabeleça alguns critérios de seleção dos grupos regionais. Mas, antes de tudo, é
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necessário definir com quantos grupos
regionais se pretende trabalhar e a quantidade mínima e máxima de Municípios
que comportarão.
A Confederação Nacional de Municípios
(CNM) estabeleceu os seguintes critérios
de seleção em seu edital: a) o grupo regional candidato deveria ser capitaneado
por uma prefeita ou vice-prefeita; b) Municípios do grupo deveriam ser próximos
ou consorciados; c) o grupo deveria ter
uma população total de no máximo 600
mil habitantes e pelo menos um Município com mais de 50 mil; d) ao menos um
deveria ter uma política pública de assistência às mulheres em situação da violência de gênero; e) o grupo deveria ser
composto por no máximo cinco Municípios e no mínimo três; f) os Municípios
deveriam ser filiados à CNM.
Para esse tipo de processo seletivo de
abrangência nacional é aconselhável a
realização de duas fases de avaliação,
para análise mais aprofundada de requisitos básicos como o nível de comprometimento dos(as) gestores(as) locais com
a temática a ser trabalhada, a capacidade de articulação com outros Municípios
e com a sociedade civil, o nível de interesse da sociedade civil em participar do
projeto, entre outras questões operacionais essenciais ao desenvolvimento local
das atividades.

A primeira fase engloba o recebimento
dos formulários de candidatura, a pontuação das informações fornecidas e a pré-seleção de três ou quatro grupos finalistas. Na segunda fase, todos os Municípios
pertencentes aos grupos finalistas são visitados por representantes do organismo
executor do projeto e passam por uma
série de reuniões de avaliação local realizadas com gestores(as) municipais, lideranças da sociedade civil e representantes
das Câmaras Municipais de Vereadores.10
Estabelecem-se também os critérios de
avaliação da segunda fase e sua respectiva pontuação. Ao final das visitas avaliativas, membros de uma comissão analisam os resultados e elegem o(s) grupo(s)
vencedor(es).

1.2 Pactuação com
governos locais
Havendo ou não um processo seletivo
público, essa é uma fase essencial a todos
os projetos. Os prefeitos e as prefeitas
dos Municípios participantes devem assinar um Termo de Adesão, se comprometendo a apoiar o projeto e a oferecer as
contrapartidas pedidas. Posteriormente,
em uma Oficina de Pactuação Metodológica, reitera-se o compromisso assumido e todos ficam cientes do cronograma
de atividades do projeto e das responsabilidades adquiridas.

Nesse projeto, além de se comprometer
a participar ativamente das atividades de
capacitação, planejamento e execução de
atividades em conjunto com a sociedade civil, cada governo local pode oferecer também algumas contrapartidas. No
projeto implementado pela CNM, foram
pedidas as seguintes: estrutura (salas e
equipamentos) para a realização das atividades previstas (oficinas e seminários);
uma funcionária da prefeitura para servir
como ponto focal do projeto no Município; transporte dos participantes do Grupo de Trabalho Municipal até as cidades-sede das oficinas de capacitação e
encontros de monitoramento; alimentação do público-alvo das oficinas e dos encontros; condução da equipe facilitadora
do projeto entre os Municípios.

É preciso haver vontade política e
compromisso dos governos locais,
principalmente por parte das(os)
prefeitas(os), secretários(as) municipais
e vereadores(as). Esses atores ficarão
responsáveis por levar para dentro do
governo municipal todas as demandas
identificadas durante os trabalhos e
garantir a transversalidade de gênero
nas estruturas governamentais. Além
disso, deverão ficar atentos à necessidade de alocação de verbas orçamentárias para a implementação das políticas planejadas.

10 Todos os materiais utilizados no processo seletivo de
Municípios (edital público, formulário de inscrição, planilhas de pontuação, conteúdo da fase avaliativa de visitas)
podem ser solicitados à Confederação Nacional de Municípios (CNM).
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1.3 Formação dos Grupos de
Trabalho Municipais (GT)
A metodologia de desenvolvimento de
ações por meio da participação conjunta de diferentes atores se justifica pelo alcance de resultados mais profícuos e sustentáveis. A sociedade civil demanda e o
governo local escuta e abre oportunidades de participação social, em um mesmo espaço de atividades em que ambos
são sensibilizados e capacitados na temática em foco. É muito importante que a
sociedade civil lute por direitos e por paz
social, mas é também primordial que os
poderes públicos estejam preparados e
sensibilizados para ouvir essas demandas
e dar as respostas adequadas, de forma
eficiente. Trata-se de duas frentes de trabalho e de conhecimento, que devem se
unir e convergir para um bem comum.
Em um primeiro encontro denominado
“Oficina de Pactuação Metodológica”
deverão ser indicados os titulares e os suplentes de cada Município parceiro para
formar os GT Municipais. A conexão dos
GT de um Grupo Regional de Municípios
forma um GTI – Grupo Intermunicipal de
Segurança das Mulheres. No Projeto Mulheres Seguras, foram indicados cinco titulares e cinco suplentes em cada Município trabalhado.
Um Grupo de Trabalho Municipal (GT) deve ser formado por pessoas de diferentes
perfis e setores sociais, dando-se sempre prioridade à participação de mulheres
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com potencial de se tornarem ou se fortalecerem como líderes e vozes ativas no
combate à violência contra as mulheres
junto aos seus setores de representação
e ao governo local. Também é muito importante incentivar a participação de homens, jovens e adultos.

GT de Tabira/PE criando o Pacto Municipal

Em sua estrutura, o essencial é que cada
GT Municipal agregue representantes do
governo municipal, da sociedade civil e
do Poder Legislativo local. Mas nada impede que representantes de outros setores também participem. Veja exemplos a
seguir no Mapa de Atores.
As pessoas escolhidas para compor esses
grupos devem se comprometer a participar de todas as oficinas, seminários e
demais atividades do projeto, de forma a
adquirir formação técnica sobre a temática em foco e trabalhar ativamente na realização de ações locais e na prática de incidência política junto aos(às) gestores(as)
municipais para conquistar as mudanças
planejadas.

Tabela 1 – Mapa dos Atores
Setor
Governamental

Setor
Legislativo

Segurança Pública
e Justiça

• Prefeitos(as)
• Vereadores(as) • Defensores(as)
Públicos
• Vice-Prefeitos(as) • Assessores(as)
• Juízes(as)
• Gabinete
• Outros(as)
Prefeito(a)
• Policiais Federais
• Secretários(as)
• Policiais Civis
Municipais

• Funcionários(as)

da prefeitura
• Funcionários(as)
de órgãos municipais de saúde,
educação, assistência social etc.
• Funcionários(as)
de empresas públicas municipais
(limpeza urbana,
água, luz etc.)
• Outros(as)

(Delegados/as e
Investigadores)
• Policiais Militares
• Guarda Civil
• Outros(as)

1.4 Linhas estratégicas de ação
I. Sensibilização e capacitação
de atores e atrizes locais
para o compartilhamento e
produção de conhecimentos
As atividades de capacitação são realizadas por meio da realização de seminários e oficinas de trabalho, que são a
espinha dorsal do projeto. Cada oficina
é realizada apenas uma vez em um único Município do Grupo Regional. A definição dos Municípios que irão sediar
as oficinas ao longo do projeto é realizada na Oficina de Pactuação Metodológica, primeiro encontro de definição de compromissos, cronogramas e
formação de grupos de trabalho.

Sociedade
Civil

Setor
Privado

Cidadãos e cidadãs de:
• Organizações Não
Governamentais
• Conselhos
• Sindicatos
• Associações de Bairro
• Fundações
• Meios de
Comunicação
• Instituições religiosas
• Instituições de Ensino
• Associações
Profissionais
• Instituições Políticas
• Organismos
Internacionais
• Outros(as)

• Empresários(as)
• Micro-Empre-

-sários(as)
• Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL)
• Outros(as)

Aconselha-se a realização de um grande Seminário de Abertura do Projeto, momento
em que os representantes dos Grupos de
Trabalho e gestores(as) de todos os Municípios participantes se reúnem pela primeira
vez em um único espaço e adquirem novos
conhecimentos sobre a temática relativa à
violência e à segurança das mulheres. Esse
é o momento de convidar especialistas e
representantes de instituições que possuem
experiências e metodologias nacionais ou
internacionais de sucesso para compartilhar com o público-alvo. Ao final do projeto, aconselha-se a realização de um Seminário Final de Exposição de Resultados,
momento em que cada Município poderá
expor detalhadamente todas as atividades
que realizou durante o projeto e quais os
resultados que foram alcançados.
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Oficina de Trabalho II –
Mapeamento de áreas de
risco para as mulheres e
proposição de políticas de
segurança para os espaços públicos. Essa oficina deve se desdobrar em
dois encontros. No primeiro
haverá a explicação completa da metodologia de
desenvolvimento das auditorias de segurança das
mulheres, orientando sobre
Seminário de abertura do Projeto em Brasília/DF
a realização das caminhaApós o Seminário de Abertura, iniciamdas exploratórias em áreas a serem escose as oficinas de capacitação, que
lhidas pelos GT. Tarefa encontro I: realizapodem ser realizadas de dois em dois
ção de caminhadas exploratórias em todos
meses, unindo os(as) representantes dos
os Municípios. No segundo encontro, os
GT Municipais em uma cidade do Grupo
GT expõem os resultados das caminhadas
Regional:
realizadas e são orientados para a elaboração dos Relatórios de Proposição de PoOficina de Trabalho I – Ferramentas
líticas de Segurança para as Mulheres nos
para a promoção de Municípios seEspaços Públicos. Tarefa encontro II: marguros e livres de violência contra as
car uma reunião com autoridades locais e
mulheres. Aborda questões culturais e
negociar as propostas de reformas e intersociais que formam a complexa engrevenções nos espaços urbanos.
nagem da violência de gênero, discute a importância de voltar o olhar para
Oficina de Trabalho III – Criação dos Paca segurança das mulheres nos espaços
tos Municipais pela Não Violência contra
públicos e identificar formas de violênas Mulheres. Encontro de dois dias para
cia, explica o que é a incidência política
capacitação sobre instrumentos nacionais
(advocacy) e a necessidade de praticáe internacionais de proteção aos direitos
-la junto aos poderes públicos para condas mulheres e orientação sobre como traquistar mudanças e oferece noções báçar um plano de ação local de enfrentasicas de como elaborar um projeto local
mento à violência contra as mulheres, que
ou um plano de incidência política. Tacomporá o Pacto Municipal. Tarefa para os
refa para os GT: elaborar e executar um
GT: redigir o seu Pacto Municipal, orgaprojeto local de prevenção à violência
nizar uma cerimônia de lançamento pacontra as mulheres.
ra a legitimação do documento junto às
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Duas representantes do GT de Caicó/RN negociando reformas
urbanas com o prefeito e outros gestores municipais

autoridades públicas e realizar incidência
política para a transformação dos Pactos
em Leis Municipais.

II. Oferecimento de materiais
de apoio técnico
Os Guias de Trabalho11 são importantes
instrumentos de apoio durante e após as
atividades realizadas junto aos grupos.
Oferecer ao público-alvo material impresso e virtual com orientações teóricas

11 Guias de Trabalho do Projeto Mulheres Seguras disponíveis em: <www.mulheresseguras.org.br/biblioteca>.
Todas as publicações também podem ser encontradas no
website da CNM.

e práticas detalhadas sobre a metodologia de trabalho e o conteúdo das oficinas
é muito importante para o entendimento
dos objetivos de cada ação, assimilação de
conteúdos e orientação para a aplicação
de tarefas posteriores. A disponibilização
on-line de materiais auxilia também na divulgação de ideias para públicos externos.
Os organismos que reaplicarem o Projeto Mulheres Seguras poderão utilizar os
materiais já produzidos pela Confederação Nacional de Municípios ou até mesmo
criar os seus próprios Guias de Trabalho,
segundo os conteúdos que pretendem
abordar nas oficinas.

Cerimônia de lançamento do Pacto Municipal de Parelhas/RN
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reuniões e atividades, compartilhamento
de fotos do projeto, entre outras coisas.

III. Criação de instrumentos de
comunicação e de suporte técnico
Os diversos canais de comunicação utilizados nos dias atuais contribuem para enriquecer os conhecimentos do público-alvo
e gerar novas ideias. Veja a seguir os instrumentos que podem ser criados durante
a execução do seu projeto:
Website do Projeto:12 possibilita a apresentação detalhada do projeto, a disponibilização de notícias sobre as atividades
realizadas pelos GT, o oferecimento de bibliografia de apoio (biblioteca), o compartilhamento de exemplos de boas práticas,
a divulgação e a inscrição em eventos do
projeto, entre outras coisas.
Perfil no Facebook: compartilhamento
rápido de fotos de atividades do projeto,
bem como divulgação de notícias, novas
pesquisas e campanhas na área.
Grupos de WhatsApp: mecanismo de
troca de informações diretas entre os(as)
participantes do projeto que auxilia na resolução rápida de dúvidas, marcação de

12 Ver: www.mulheresseguras.org.br.
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Grupo Virtual13: compartilhamento de conhecimentos e veiculação de dicas de cartilhas, livros, vídeos, exemplos de leis, roteiros para aplicação de rodas de conversa,
entre outras fontes e exemplos capazes de
alimentar os GTs com mais conhecimentos
e encorajá-los a agir. Pode ser usado também para oferecer assistência técnica aos
GT durante a elaboração de documentos
(Projetos Locais, Relatórios de Auditorias
de Segurança, Pactos Municipais) e atividades específicas. É essencial ter um(a) especialista para auxiliar em todas as tarefas.

IV. Desenvolvimento de
experiências participativas
Os momentos de união entre representantes de diversos setores sociais são valiosos. Nesse contexto, pode ser estimulada
a expressão de percepções sobre realidades próprias, a reflexão conjunta sobre
as principais necessidades em termos de
políticas e ações locais e o planejamento
futuro. Mas é muito importante que as atividades de um projeto não se limitem às
capacitações como instrumentos apenas
de transferência de conhecimentos. As oficinas e os encontros devem agregar também o estímulo à ação prática.
Nesse projeto, as ações práticas, como
já mencionado na explicação das Oficinas no item I, são encaixadas no período

13 O Projeto Mulheres Seguras utilizou o Google Groups.

de tempo que decorre entre as oficinas
de aprendizagem. Já na primeira oficina, é muito importante oferecer variados
exemplos de projetos locais que podem
ser desenvolvidos pelos GT. No Projeto Mulheres Seguras desenvolvido pela CNM, as participantes ganharam voz e
foram para as ruas desenvolver diversos
tipos de ações como rodas de conversa com homens em fábricas, associações
de bairro e presídio, programas de rádio,
sensibilização de meninos e meninas em
escolas, palestras, pesquisas, passeatas,
audiências públicas, entre muitas outras
atividades.

A aplicação de auditorias de segurança
das mulheres também é uma oportunidade muito rica de experiência participativa
e alcance de resultados imediatos. Diversos atores e atrizes sociais foram envolvidos na realização das caminhadas exploratórias e na negociação de propostas
com autoridades públicas. As atividades
de lançamento e legitimação dos Pactos
Municipais pela Não Violência contra as
Mulheres também foram momentos ímpares para os participantes dos GT ganharem voz e articularem com as autoridades locais.

Sensibilização de meninos da Polícia Mirim de Florânia/RN sobre assédio sexual

Passeata em Caicó/RN pelos direitos das mulheres

GT de Tabira/PE na rádio falando sobre o projeto
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Grafitagem promovida em Parelhas/RN

Rodas de conversa sobre violência doméstica
com homens de uma fábrica de Parelhas/RN

1.5 Adaptações de metodologia
para realidades específicas
Esse projeto pode ser adaptado segundo
os propósitos do organismo interessado
em executá-lo. Veja abaixo exemplos de
pontos de flexibilidade que podem auxiliar os trabalhos sob diversos prismas.
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Panfletagem em Santana do Matos/RN

Instituição executora: o projeto pode ser
proposto e executado por instituições governamentais (prefeituras, governos estaduais e federais) ou não governamentais
(ONGs, fundações, organizações internacionais, associações estaduais e nacionais de Municípios etc.). O importante
é que seja garantido o compromisso do

governo local em apoiar e participar das
atividades juntamente com a sociedade
civil e os demais setores interessados.
Local de aplicação: o ideal é que o projeto seja desenvolvido em um grupo regional de cidades próximas, de pequeno
ou médio porte, de qualquer Estado ou
país. Pode ser também implementado
em um único Município de forma isolada. Em ambos os contextos, é possível
a execução de todas as atividades e a
conquista de resultados a curto, médio e
longo prazo.
Formação do Grupo de Trabalho Municipal: os GTs podem ter a quantidade de
pessoas que a instituição executora achar
necessário. Porém, como as oficinas agregam a presença dos Grupos de Trabalho
de vários Municípios, o ideal é que cada
GT tenha no máximo 10 pessoas. Por outro lado, se o projeto estiver sendo executado em um único Município, o GT poderá ser composto por um número maior de
pessoas e obter a representação de mais
setores. Pode-se utilizar o mapa de atores
para escolher os setores de representação social mais adequados aos objetivos
propostos. Por exemplo, se as oficinas forem mais direcionadas à abordagem de
temas relacionados à segurança pública,
é importante agregar aos grupos alguns
representantes da polícia civil, militar e da
guarda municipal.

Conteúdo das oficinas: as três oficinas
que compõem esse projeto precisam ser
aplicadas para garantir os resultados almejados pelo Projeto Mulheres Seguras.
Mas nada impede que elas sejam desmembradas em uma quantidade maior
de encontros, a fim de que o conteúdo
seja repassado com mais tempo. Os conteúdos também podem ser ampliados e
novas oficinas criadas, agregando-se diferentes vertentes de conhecimento e
trabalho que contribuam para o enfrentamento da violência de gênero nos territórios participantes.
Equipe de trabalho: a quantidade de
pessoas atuantes na equipe de base do
organismo executor do projeto depende
das atividades planejadas e da disponibilidade financeira que possui. O Projeto
Mulheres Seguras, executado pela CNM,
contou com profissionais pagos que exerceram as seguintes funções: coordenação
técnica, coordenação operacional, gerenciamento financeiro, assistência de projeto, assessoria de comunicação (jornalista),
design de materiais e mídias e agentes
locais (funcionárias de suporte em cada
Grupo Regional). No entanto, como os
novos organismos executores já contarão
com todos os materiais técnicos produzidos, poderão reduzir a equipe e contar
com voluntários.
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Encontro de Monitoramento em Calumbi/PE

2. Monitoramento
e avaliação
Monitorar é acompanhar uma ação para
saber se ela está se desenvolvendo conforme o planejado e esperado. É uma estratégia de gerenciamento de campo que
contribui para alcançar o conjunto de
resultados previstos a curto, médio e
longo prazo. Ajuda a perceber se o planejado está sendo realizado e se realmente está contribuindo para as transformações desejadas. Além disso, proporciona
a análise da relevância das atividades
propostas diante das reais demandas e
necessidades do contexto local onde o
público-alvo se encontra. Quanto mais
elaboradas e inteligentes forem as práticas de monitoramento, maiores serão as
chances de sucesso de um projeto e de
melhoria significativa na vida das pessoas.
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2.1 Linha de Base
Ao se iniciar um projeto, é essencial fazer um diagnóstico do cenário a ser trabalhado, levantando-se dados relativos
à temática de interesse no território alvo
da ação. Trata-se de um retrato de partida dos contextos locais, combinado com
uma mensuração analítica de quão perto
estão os Municípios dos resultados previstos para serem alcançados.
A linha de base é realizada em cada Município participante por meio de visitas
presenciais e aplicação de pesquisa qualitativa e quantitativa. Os dados necessários podem ser levantados por meio
de entrevistas com atores-chave (prefeitos/as, secretários/as de governo, delegados/as de polícia, entre outros), fotos
de estruturas, aplicação de questionários e levantamento de dados primários e

secundários em instituições públicas. As
informações a serem coletadas são definidas com base nos resultados a serem alcançados. Ao final do projeto, na avaliação final, os mesmos dados deverão ser
reavaliados e apontarão se houve ou não
transformações significativas no cenário
trabalhado.
Veja a seguir, como exemplo, as principais
informações de base colhidas em relação
ao terceiro resultado previsto:

RESULTADO 3. Novas leis, ações e
políticas locais criadas e implantadas visando à construção de espaços públicos mais seguros para as
mulheres, bem como maior assistência àquelas afetadas pela violência
doméstica.
INFORMAÇÕES DE BASE
COLHIDAS NO MUNICÍPIO
Leis e planos municipais em vigor relativos à violência contra as mulheres.
Serviços públicos de atendimento às
mulheres em situação de violência doméstica e familiar em funcionamento.
Campanhas e programas sociais sobre
o tema em andamento ou realizados
nos últimos anos.
Convênios e parcerias já realizadas
entre o Município e o Governo Estadual ou Federal para implantação de

políticas públicas para as mulheres.
Ações voltadas à promoção da segurança das mulheres em espaços públicos já realizadas.
Quantidades e tipos de crimes relativos à violência contra as mulheres
registrados nas delegacias de polícia
locais e em bases de dados secundários do governo federal nos últimos 5
anos.14

2.2 Atividades de
monitoramento
Nos períodos entre as oficinas técnicas
foram promovidos, em cada Grupo Regional, os Encontros de Monitoramento.
Essas reuniões eram realizadas em campo
com os integrantes dos Grupos de Trabalho Municipais e cada uma delas visava
verificar o resultado alcançado e possível
de se alcançar com a última oficina técnica realizada. Como essas oficinas sempre
se desdobravam em atividades práticas
posteriores, o monitoramento também
tinha como objetivo observar questões
referentes à compreensão e à realização
concreta dessas tarefas.15

14 As instituições vinculadas à administração da justiça,
tais como promotorias, defensorias e tribunais judiciais,
também produzem informações por meio do registro administrativo de seu fluxo de trabalho.
15 Em casos de grandes projetos financiados por organismos de cooperação internacional, geralmente é requisitada também a realização de uma avaliação final por
profissionais externos.
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Foram traçados resultados mínimos e
desejados de cada oficina, de forma a
orientar o trabalho realizado pela equipe de monitoramento. No geral, a ideia
era sempre avaliar a eficácia da atividade realizada segundo o contexto local,
usando-se como instrumentos debates e
dinâmicas para levantamento de dúvidas
e análise do nível de conhecimentos adquiridos. Como a assimilação e o entendimento do conteúdo das oficinas pode se dar de forma diferenciada entre os
Municípios, esse é também um momento

valioso para revisar conteúdos e alinhar
entendimentos.
Veja abaixo como eram traçados os resultados a serem monitorados em campo.
Os resultados mínimos eram os resultados básicos imediatos previstos para serem alcançados após a realização de cada
oficina. Os resultados esperados mostravam o que realmente desejava-se que
fosse alcançado a curto e médio prazo
em decorrência daquela ação.

RESULTADOS MÍNIMOS DA OFICINA 1
1. Público capacitado sobre o que é a violência contra as mulheres nos espaços públicos
e privados e cientes sobre as raízes da violência de gênero e a influência dos padrões
de masculinidade na perpetuação deste problema.
2. Público capacitado sobre as possíveis intervenções (ações do grupo e políticas públicas) que podem ser realizadas nos Municípios para combater e prevenir a violência de
gênero nos espaços públicos (ruas) e privados (violência doméstica).
3. Público capacitado sobre a importância do trabalho de incidência política junto aos
poderes públicos para a conquista de novas intervenções e políticas públicas.
4. Público capacitado sobre como definir um problema e planejar estrategicamente atividades de incidência política para a conquista de políticas de segurança para as mulheres nos Municípios parceiros.
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RESULTADOS ESPERADOS DA OFICINA 1
1. Grupos de Trabalho Intermunicipais (GTI) cientes da importância da articulação entre
sociedade civil e governo local para a conquista dos objetivos.
2. Caminhadas exploratórias realizadas (1a fase das auditorias de segurança) nos 10 Municípios parceiros, no período entre a primeira e a segunda oficina.
3. Grupos de Trabalho Municipais mobilizados e trabalhando em equipe na construção/
conclusão dos projetos locais iniciados na oficina, com o objetivo de colocá-los em
prática até o final do projeto.
4. Grupos de Trabalho Municipais iniciando alguma ação de prevenção ou combate à violência contra as mulheres com base nos projetos locais desenhados durante a oficina.
5. Membros dos GTI representantes dos governos locais já servindo como pontes para
as demandas da sociedade civil chegarem até as prefeituras (nesse primeiro momento,
conseguindo recursos e apoio para a execução dos projetos nas comunidades locais).
ESULTADOS DESEJADOS DA OFICINA 1

Os encontros de monitoramento são
momentos importantes para o levantamento de dúvidas e dificuldades que
os Grupos de Trabalho estão enfrentando para realizar as atividades propostas.
Dúvidas e problemas mais complexos
precisam ser levados para a coordenação do projeto, para que se planeje a
melhor solução.

3. Dificuldades
e soluções
Veja abaixo as principais situações que
podem ser vivenciadas durante a execução do projeto.

Desavenças políticas
Os Grupos de Trabalho são compostos por
pessoas de diversos seguimentos governamentais, sociais e políticos, podendo ocorrer desentendimentos e rompimentos em
decorrência de posições políticas divergentes. Nesses casos, é importante que a
equipe do projeto se mantenha alerta para
detectar essas situações e intervir no sentido de unir e informar aos participantes
diretos da ação que todos devem estar ali
trabalhando juntos por um ideal maior, que
é a luta pelos direitos das mulheres e pelo
fim da violência de gênero. Os indivíduos
de cada grupo devem atuar, acima de tudo, como seres humanos, como agentes de
uma causa. E essa deve ser a motivação de
todas e todos.
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Participação reduzida da sociedade civil
em Municípios pequenos
Em territórios muito pequenos, geralmente com menos de 20.000 habitantes, a
presença de movimentos sociais, organizações da sociedade civil e lideranças de
base é relativamente baixa. Nesses contextos, é comum que o Grupo de Trabalho seja formado, em sua maioria, por
representantes apenas do governo local.
Nesse caso, é necessário manter um trabalho intermitente de mapeamento de
atores e atrizes da sociedade civil que
possam ter interesse em atuar nessa causa, convidando-os diretamente para participar das atividades.
Não participação ativa de membros
dos GT
Ao longo do desenvolvimento das atividades do projeto, é possível detectar o
baixo envolvimento ou ausência recorrente de pessoas nomeadas para participar
de um Grupo de Trabalho. É preciso monitorar frequentemente o nível de participação dos membros indicados e substituir os inativos por outros que possam
apresentar maior grau de engajamento e
interesse na temática do projeto.
Mudança de gestão durante o projeto
É muito importante que o projeto seja desenvolvido dentro de um mesmo mandato do poder executivo municipal. Como é
realizado um pacto inicial com o governo
local, no qual o mesmo se compromete a
apoiar o projeto, a troca de governo durante os trabalhos poderá ser prejudicial
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aos resultados a serem alcançados e
exigirá uma repactuação com os novos
gestores e gestoras. Como essa iniciativa possui a duração de dois anos, planeje o seu cronograma, preferencialmente,
no início dos mandatos dos prefeitos e
prefeitas.
Poucos recursos financeiros
Um dos passos mais importantes ao se
planejar a execução de um projeto é conquistar recursos para poder efetivamente
implementá-lo. Por isso, para não faltar, é
essencial elaborar um orçamento detalhado, prevendo todos os possíveis gastos
que ocorrerão nos dois anos de atividades. Veja abaixo o tópico sobre mobilização e captação de recursos.

4. Parcerias e Recursos
O Projeto Mulheres Seguras, quando implementado pela CNM, contou com o
apoio financeiro da Delegação da União
Europeia no Brasil (UE), um organismo
de cooperação internacional que realiza
ações conjuntas com diversos países em
desenvolvimento. Foi contemplado no
convite para a apresentação de propostas
na temática de “Mulheres, Paz e Segurança”. Além do aporte financeiro da UE,
houve também um percentual de contrapartida do órgão executor.
Uma nova iniciativa pode ser reaplicada
por uma organização da sociedade civil ou por uma prefeitura. Seja qual for o

órgão proponente, será necessário o levantamento de recursos para a execução
do projeto. O termo captação de recursos vincula-se à procura por fontes de financiamento externo, seja de pessoas
físicas, órgãos governamentais, organismos internacionais e instituições privadas.
Organismos internacionais podem ser importantes parceiros no desenvolvimento
de projetos sociais. Embaixadas, agências
das Nações Unidas, fundações internacionais, delegações, entre outras, costumam
lançar editais de seleção de projetos em
determinadas temáticas, visando ao alcance de seus objetivos no país. O Brasil também conta com várias instituições
apoiadoras de projetos nessa área, como
o Fundo Brasil de Direitos Humanos e o
Fundo Elas.16 É preciso ficar atento(a) aos
editais lançados, elaborar um projeto e
inscrevê-lo no prazo. A captação também
pode ser feita junto a instituições privadas
e governamentais, por meio da apresentação de sua proposta e negociação de financiamentos de atividades por intermédio de parcerias.
Já o termo mobilização de recursos utiliza o conceito de “recurso” para além
da fonte financeira, pois engloba o trabalho (inclusive o voluntariado), os materiais, os equipamentos, os serviços, os
relacionamentos, entre outros. Mobilizar
é movimentar recursos visando a atender

16 Ver texto do Observatório do Terceiro Setor intitulado
“Fontes de Financiamento Nacionais e Internacionais”. Disponível em: <http://observatorioterceirosetor.org.br/wp-content/uploads/2013/12/entidadesfinanciadoras.pdf>.
Acesso em: 21 junho 2017.

a causa e as necessidades do organismo
executor da iniciativa. A implementação
do Projeto Mulheres Seguras pode ter
custos muito baixos se houver uma efetiva mobilização de recursos. As pessoas
que atuam nos Grupos de Trabalho fazem um trabalho voluntário. Os locais de
realização das oficinas e demais reuniões
podem ser cedidos pela prefeitura, como teatros, auditórios e salas de órgãos
públicos. A criação e a alimentação de
canais de comunicação (grupos virtuais,
grupos de Whatsapp, perfil no Facebook)
podem ser feitas por representantes dos
próprios GT, pois o website do Projeto
Mulheres Seguras já está pronto. Os materiais de apoio para as oficinas e para
as negociações com os governos locais
também podem ser baixados do website do Projeto Mulheres Seguras sem nenhum custo.
Muitos gastos poderão ser evitados com
uma efetiva mobilização de recursos, e
outros poderão ser cobertos com apoios
financeiros de outras instituições. Veja a
seguir alguns outros gastos importantes
que poderão ser necessários: 1) remuneração de uma coordenação para o projeto; 2) passagens e diárias para o processo
seletivo de Municípios (caso seja adotada a metodologia de seleção pública de
Grupos Regionais de Municípios); 3) contratação de consultoria para realizar a linha de base e o monitoramento do projeto; 4) contratação de consultoria para
ministrar as oficinas e dar suporte técnico
aos Grupos de Trabalho Municipais;
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5) contratação de refeições para serem
servidas durante as oficinas; 6) compra de
materiais para as oficinas (canetas, blocos
de papel, cartolinas etc.); 7) passagens e
diárias para consultores residentes em outras partes do país; 8) custos com transporte dos representantes dos Grupos de
Trabalho Municipais para as cidades onde
serão realizadas as oficinas (em caso de
Grupos Regionais de Municípios).

5. Resultados
imediatos alcançados
Com a aplicação do Projeto Mulheres Seguras no Nordeste brasileiro, a articulação
entre mulheres e homens de governos
locais, sociedade civil e câmaras municipais se concretizou e gerou muitos frutos
positivos e sustentáveis. A capacidade
de liderança e de incidência política das
mulheres dos Municípios trabalhados se
fortaleceu, trazendo muito êxito ao projeto e muitas conquistas locais. Muitas mulheres ganharam voz e se sentiram empoderadas ao liderarem atividades nunca
antes imaginadas.
Diversas vozes femininas da sociedade
civil e do próprio governo local passaram a ser ouvidas e valorizadas pelas autoridades locais, dando também maior
destaque e poder aos organismos de
políticas para as mulheres municipais
(Secretarias, Diretorias ou Coordenadorias
da Mulher) e os Conselhos das Mulheres já criados. No Rio Grande do Norte,
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o Conselho da Mulher do Município de
Florânia foi reativado e também ganhou
fôlego a reivindicação por uma Coordenadoria da Mulher na prefeitura. Santana do
Matos criou um Conselho da Mulher e Jucurutu conquistou a criação do Conselho e
da Coordenadoria da Mulher. Em Pernambuco, foi criado o Conselho Intermunicipal de Políticas para Mulheres, uma instância dentro do Consórcio de Integração dos
Municípios do Pajeú (Cimpajeu).
Todos os Municípios participantes desenvolveram projetos locais de prevenção e
enfrentamento à violência de gênero nos
espaços públicos e privados, tendo como principal público-alvo homens jovens
e adultos. Diversas outras ações isoladas
foram desencadeadas nos territórios trabalhados, como passeatas, entrevistas em
rádios, audiências de reivindicação em Câmaras Municipais de Vereadores, palestras,
rodas de conversa, entre outras ações importantes que geraram o protagonismo e
a iniciativa das pessoas envolvidas.
A partir da realização das auditorias de
segurança das mulheres em territórios urbanos vulneráveis de todos os Municípios
parceiros e da ação de incidência política
dos GTs na negociação de propostas com
as autoridades locais, todos conquistaram
diversos tipos de reformas urbanas voltadas à promoção de maior segurança para
as mulheres.
Todos os Municípios criaram os seus
Pactos Municipais pela Não Violência contra as Mulheres, documentos de

planejamento de políticas locais de
prevenção e enfrentamento à violência
de gênero, realizaram cerimônias públicas de lançamento com a presença
de autoridades locais e colheram as assinaturas de compromisso . Em quatro
Municípios, graças à incidência política dos GTs, os Pactos transformaram-se em Leis Municipais e ganharam
legitimidade para serem implementados a qualquer tempo e em qualquer
governo. Após a finalização do projeto,
a maioria dos prefeitos e prefeitas afirmaram estar buscando apoio dos governos estaduais e federal para a realização das ações previstas nos Pactos.
Nas eleições municipais de outubro de
2016, houve um aumento na participação feminina em candidaturas a prefeitas e vereadoras nos territórios trabalhados. No grupo do Rio Grande do
Norte, três membros de Grupos de Trabalho Municipais foram eleitos, sendo
uma vereadora, uma vice-prefeita e um
prefeito.
O conteúdo detalhado de todos os
Projetos Locais, das reformas urbanas
realizadas a partir das auditorias de segurança e das demais atividades realizadas pode ser encontrado na cartilha de resultados do Projeto Mulheres
Seguras, disponível em: <http://www.
mulheresseguras.org.br/wp-content/
uploads/2016/02/Mulheres-Resultados.pdf>.

Veja alguns depoimentos
“O projeto Mulheres Seguras é muito importante, pois me sinto com a missão de
dever cumprido enquanto gestora, cidadã, mãe, filha. É um tema pouco discutido
na nossa sociedade. Oportunizamos essa
visão. É um projeto onde abrimos os olhos
dessas mulheres que viviam sendo agredidas, em uma sociedade em que o homem
pode tudo e a mulher só se cala, apanha,
de forma física e verbal. É um projeto que
eu espero que venha futuramente para
outros gestores, até em nível nacional, e
continue trabalhando políticas públicas de
fortalecimento.”
(Lardjane Ciriaco – Prefeita de Santana do
Matos/RN e Líder do Grupo Regional do Rio
Grande do Norte)
“Com o Projeto Mulheres Seguras, o nosso olhar foi ampliado para não só pensar na violência doméstica e familiar, mas
pensar também nas mulheres em todos
os espaços e buscar através de ações um
lugar mais seguro para elas em nossa cidade. Foi muito relevante também pensar
em ações para trabalhar os agressores,
pois, por meio de educação e sensibilização, podemos mudar essa cultura da violência. Obrigada!”
(Maria Simone Mourato de Oliveira – Diretora Sócio-Política da Secretaria da Mulher de
Serra Talhada/PE)
“Em todos os Municípios, houve um fortalecimento de lideranças, em uns mais, em
outros menos. Mas não há dúvidas de que
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as lideranças passaram a ter um olhar
e um conhecimento diferenciados. Eu
aprendi muito, o Projeto é um divisor
de águas em minha atuação. Sinto-me
mais preparada para liderar esse tema
em nível regional ou estadual. O Projeto nos proporcionou uma discussão de
nível local, nacional e internacional. A
gente não tinha noção do nosso enfraquecimento. Percebemos fragilidades e
o projeto despertou para uma reflexão
maior, uma leitura diferente. Trouxe
uma capacidade maior de planejar, serviu de subsídio para se pensar melhor.
Potencializou as capacidades.”
(Tatiana Duarte – Vice-prefeita de Serra
Talhada/PE e líder do Grupo Regional de
Pernambuco)
“O Projeto Mulheres Seguras mudou
minha maneira de pensar, de agir e de
ver a vida.”
(Marilene Bezerra – Secretária-adjunta de
Administração da Prefeitura de Caicó/RN
e membro do Grupo de Trabalho)
“O projeto é maravilhoso. Estamos vendo o seu resultado em cada cidade, incentivando a criar Coordenadorias e
Conselhos da Mulher onde não tinha.
Amei o Projeto Local e estou amando
tudo.”
(Vitória Araújo – Subcoordenadora da
Mulher da Prefeitura de Parelhas/RN)
“Apesar do descrédito que existe hoje
por parte da sociedade civil, o Projeto
provocou, sem dúvidas, uma aproximação maior e trouxe uma credibilidade
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que, dentro dessa temática, não existia.
As discussões eram distantes e o Projeto aproximou a sociedade civil ao ponto de darem as mãos ao poder público,
coisa que não faz em geral.”
(Mônica Cabral – Secretária da Mulher de
Serra Talhada/PE)
“Esse projeto mudou a minha vida. Agora eu me sinto uma mulher
empoderada.”
(Margarida Macedo Mariz – Presidente da
Associação das Empregadas Domésticas
de Caicó/RN)
O sucesso desse projeto está no engajamento e no comprometimento das pessoas envolvidas, que se deparam com a
realidade da mulher submetida, envergonhada e invisível da sociedade machista. Durante as oficinas, percebíamos
os olhares com o brilho da conivência,
daquelas que constatavam que enfim algo de concreto e objetivo poderia ser
feito e realmente mudar a realidade
pessoal e consequentemente da comunidade. O entusiasmo vinha da transformação que a consciência traz, gerando
poder e energia para uma “batalha” de
séculos de opressão e indiferença. Entusiasmo, empolgação e alegria baseados
na informação, no trabalho árduo diário
com a realidade e perspectiva de que as
mudanças virão principalmente através
de nós Mulheres por nós Mulheres. Que
assim seja!
(Rosane de Martin – Consultora da equipe
de monitoramento e avaliação)

6. Sugestão de Cronograma
O cronograma apresentado a seguir traz uma visão clara da sequência de atividades a serem
realizadas durante um período de dois anos.
ATIVIDADES

SEMESTRE 1
2

3

4

SEMESTRE 2
5

6

7

8

9

10

11

12

Seleção dos Municípios participantes
Linha de Base (diagnóstico dos Municípios)
Oficina de Pactuação Metodológica (criação dos
GT, cronograma, compromissos)
Criação dos canais de comunicação e confirmação
de participantes dos GT Municipais
Seminário de Abertura
Oficina 1
Tarefa Oficina 1 (projetos e ações locais até o final
do cronograma)
Encontro de monitoramento da Oficina I
ATIVIDADES

SEMESTRE 3
1

2

3

4

SEMESTRE 4
5

6

7

8

9

10

11

12

Oficina 2 – Parte I
Tarefa Parte I – Caminhadas exploratórias
Oficina 2 – Parte II
Tarefa Parte II – Finalização dos Relatórios e reunião
com autoridades locais
Encontro de monitoramento Oficina 2
Oficina 3
Tarefa Oficina 3 – Finalização dos Pactos Municipais e realização de cerimônia de lançamento e
legitimação
Encontro de monitoramento Oficina 3
Preparação Seminário Final de Exposição de
Resultados
Seminário Final de Exposição de Resultados
Avaliação Final
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Conteúdo das Oficinas
de Trabalho
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OFICINA 1

Ferramentas para a Promoção
de Municípios Seguros e Livres de
Violência contra as Mulheres
TEMA A – A complexa engrenagem da violência de gênero
TEMPO TOTAL NECESSÁRIO: Á 2 HORAS
MÉTODO: PowerPoint com Bate-Papo e trabalho em grupos.

QUESTÕES NORTEADORAS:17
Slide 1:
Slide 2:
Slide 3:
Slide 4:
Slide 5:
Slide 6:
Slide 7:

O que é gênero? O que é violência de gênero?
Qual a origem da violência contra as mulheres? Para que serve esse tipo de
violência?
De onde vem a dominação masculina? (Caixinha da Masculinidade)
O sexismo tem dois lados? Você acha que os agressores também precisam de
apoio?
Depoimento de um agressor (ver depoimento completo no Guia de Trabalho –
Oficina 1, p. 9)
Análise de pontos-chave do discurso do agressor (emprego da força física, desigualdade de gênero e dominação, histórico familiar etc.)
Catalisadores (álcool, stress, ciúme) e causas da violência (estruturais e culturais)

17 O conteúdo mínimo de orientação para as respostas de cada questão pode ser encontrado no Guia de Trabalho da Oficina 1, disponível no site do projeto www.mulheresseguras.cnm.org.br e também na biblioteca do Portal CNM: www.cnm.org.br
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Slide 8:
Slide 9:
Slide 10:
Slide 11:
Slide 12:

Slide 13:

Fatores individuais de influência (Por que alguns homens são mais propensos a se
tornarem violentos com as mulheres do que outros?)
Desculpas pelo comportamento agressivo (ser violento não é apenas uma reação)
Principais pontos a serem trabalhados com agressores (assumir a responsabilidade, não culpar as mulheres, enxergar influência da cultura da masculinidade etc.)
Quais são os principais perpetuadores da cultura da violência de gênero (meios
de comunicação, escola, família, o que mais?)
Como prevenir a violência contra as mulheres em casa e nas ruas? (educar meninos e meninas igualmente, estimular meninos a ajudar em casa e a respeitar
as mulheres, evitar episódios de violência em frente às crianças, o que mais?)
Que tipos de políticas públicas precisamos? (apoio às mulheres vítimas, intervenção junto aos homens, educação para a igualdade de gênero)

EXPONHA E DISCUTA
PRINCIPAIS TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA
MULHERES E MENINAS
Violência doméstica – envolve pessoas com algum vínculo de afetividade ou aproximação. Geralmente ocorre em casa, no ambiente doméstico, ou em uma relação de familiaridade, afetividade ou coabitação.
Violência familiar – acontece nas relações familiares, entre pessoas com vínculo de parentesco natural (pai, mãe, filha etc.) ou civil (marido, sogra, padrasto ou outros) ou por
afinidade (por exemplo, o primo ou tio do marido).
Abuso e exploração sexual de meninas: abuso e/ou exploração do corpo e da sexualidade de crianças e adolescentes – seja pela força ou outra forma de coerção –, ao envolver meninas e meninos em atividades sexuais impróprias para sua idade cronológica
ou a seu desenvolvimento físico, psicológico e social.
Violência institucional – pode ser cometida por um agente de qualquer instituição
pública ou privada, com o propósito de retardar ou impedir que as mulheres tenham
acesso às políticas públicas e exerçam seus direitos ou por meio de quaisquer atos de
discriminação.
Violência simbólica – A dimensão simbólica da violência se expressa nas mais diversas
relações sociais, em forma de papéis sexuais e normatizações desiguais entre os sexos.
Significa que as normas sociais que regem a convivência entre homens e mulheres contêm
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violência e a simples obediência a tais regras é uma violência de gênero simbólica. Trata-se de uma violência que se instala no nível macro da sociedade. Como exemplo,
quando um comercial de televisão exibe a mulher em um comercial de cerveja como
um objeto sexual, aí se instala a violência simbólica exercida pela mídia.
Tráfico de mulheres para exploração sexual – é uma modalidade do tráfico de pessoas. O seu principal objetivo é a exploração sexual e escravização de mulheres contra a
sua vontade, em âmbito nacional e internacional.
Mutilação genital – prática de remição do clitóris e dos lábios vaginais de meninas.
Estupro como arma de guerra – tática de guerra que busca espalhar o terror entre a
população e forçar a fuga de civis. A violência sexual contra mulheres e meninas tornou-se a tática de escolha de grupos armados, pois é mais barata, destrutiva e mais
fácil de escapar do que outros métodos de guerra.
Feminicídio – é o assassinato ou extermínio de mulheres pela condição de serem mulheres, ou seja, por questões de gênero.

FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
Violência física – qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal.
Violência psicológica – entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,
vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à
saúde psicológica e à autodeterminação.
Violência sexual – qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da
força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade,
que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.
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Violência patrimonial – qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais,
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.
Violência moral – qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
Fonte: Lei Maria da Penha (2016).

TRABALHO EM GRUPO
Essa atividade em grupo é um primeiro exercício de reflexão sobre as raízes da violência
contra as mulheres, os principais problemas que gera e caminhos para solucioná-los. Os grupos de trabalho formados na sala deverão pensar em situações que precisam de mudança (problema), listar o que podem fazer para mudá-las (solução), a forma como podem agir
(como) e quem pode ajudar (quem). A ideia é propor soluções práticas que realmente possam ser aplicadas pelos GTs ou pelos poderes públicos locais. Cada grupo deverá nomear
uma pessoa para sistematizar as ideias de acordo com o quadro abaixo e uma pessoa para
expor os resultados do trabalho na plenária. O grupo terá 40 minutos para completar o exercício e dez minutos para expor ao público. A facilitadora monitorará os trabalhos de cada
grupo, a fim de esclarecer dúvidas e orientar as reflexões.
PROBLEMA
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SOLUÇÃO

COMO

QUEM

Educação sexista
nas famílias da comunidade local

Conscientização de
mães e pais sobre a
importância de educar meninos e meninas igualmente

Palestras para
mães de crianças
em creches

Membros do GT
+
Dirigentes de órgãos municipais de
educação

Assédio sexual de
mulheres e meninas nas ruas

Campanhas de sensibilização de homens
voltadas ao respeito e à valorização das
mulheres

Criação e distribuição de panfletos em pontos de ônibus e
construções

Membros do GT
+
Prefeitura
+
Comerciantes
(patrocínio)
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TEMA B – A violência contra as mulheres nos espaços urbanos
TEMPO TOTAL NECESSÁRIO:

Á 1 h 45 minutos
MÉTODO: Chuva de ideias, slides de orientação e trabalho em grupo.

CHUVA DE IDEIAS
Esse exercício visa a estimular o exercício de reconhecimento da violência contra as mulheres
nas ruas de nossos Municípios, aplicando a seguinte pergunta:
De que maneira se manifesta a violência de gênero nas ruas da sua cidade
e como isso afeta a vida cotidiana das mulheres e das meninas?
As respostas do público presente poderão ser orais ou escritas em cartões em branco. No
caso de debates orais, a facilitadora da oficina deverá anotar em um flipchart as principais
respostas. Se forem escritas, deverão ser afixadas em um local visível. Após esse exercício,
dar-se-á início à exposição de slides, com espaço aberto para compartilhamento de comentários e experiências vinculadas ao tema.

EXPOSIÇÃO DE SLIDES18
Slide 1:
Slide 2:
Slide 3:

Slide 4:
Slide 5:
Slide 6:

Violência de gênero nas ruas das nossas cidades (sensação de insegurança, mudanças de trajetos e rotinas, medo)
Por que passamos por esses problemas? (cultura da violência, vulnerabilidade)
A percepção da insegurança induz as mulheres a manterem um controle contínuo
sobre seus comportamentos e atitudes, criando necessidades e limitações como:
(respostas do público).
A raiz da violência contra as mulheres e as meninas nos espaços públicos.
Fatores agravantes (falta de visibilidade, impunidade).
Políticas de intervenção nos espaços públicos.

TRABALHO EM GRUPO
Reflita sobre como se produz a violência contra as mulheres e as meninas nas ruas do Município em que você mora, ressaltando os principais problemas que elas enfrentam na vida cotidiana. Como guia de trabalho, o grupo deverá responder às seguintes perguntas:

18 Ver conteúdo completo dos slides no Guia de Trabalho – Oficina 1 (p. 16 e 17).
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• Que tipos de violência as mulheres vivem nas ruas do seu Município?
• Como esse problema tem influenciado a vida cotidiana dessas mulheres e meninas?
• A insegurança vivida pelas mulheres nos espaços públicos do seu Município é reconheci•

da ou subestimada pelas autoridades locais?
Proponha algumas ações ou políticas de segurança para as mulheres e meninas que seriam adequadas para o seu Município.

Os grupos de trabalho deverão ser compostos por pessoas que vivem no mesmo Município.
Após debaterem as questões propostas, é preciso anotar as respostas nas cartolinas distribuídas. Cada grupo deverá nomear uma pessoa para sistematizar e escrever as ideias e uma
pessoa para expor os resultados do trabalho na plenária. O grupo terá 40 minutos para completar o exercício e 10 minutos para expor.

TEMA C – O que é incidência política e quais seus elementos mais
importantes
TEMPO TOTAL NECESSÁRIO:
Á 2 horas
MÉTODO: Apresentação de conteúdo teórico e trabalho em grupos.

APRESENTAÇÃO DO TEMA19
É muito importante para os GT saberem que existem instrumentos que ajudam a posicionar
propostas e a negociá-las com as autoridades locais ou público-alvo. É preciso não só refletir
sobre os problemas, mas também posicionar nossa agenda junto aos mecanismos de decisão e pressionar por mudanças. Para conseguirmos essas mudanças em nossos Municípios, é
imprescindível praticar a incidência política (advocacy).
Durante a execução do projeto, a incidência política vai ser necessária em vários momentos,
como, por exemplo, na negociação de reformas urbanas após as auditorias de segurança e
na conquista da transformação dos Pactos Municipais em Leis Municipais. Os GT poderão
defender e promover os direitos das mulheres a todo o momento. E ter consciência do que
estão fazendo é muito importante.

19 Ver apresentação completa do tema no Guia de Trabalho – Oficina 1 (p. 20 a 29).
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Pontos a serem considerados na apresentação:

•
•
•
•
•

O que é a incidência política ou advocacy?
Quais os objetivos da incidência política?
Qual a utilidade da incidência política?
Como se realiza a incidência política?
Quais são os primeiros passos para a realização da incidência política?

Passo a passo para o planejamento de uma ação de incidência política ou de um projeto local. O que devemos definir:
Problema: situação determinada que afeta a segurança das mulheres no Município.
Meta: O que queremos mudar e conquistar.
Objetivos: Passos que serão dados para alcançar a meta principal.
Público Primário: Principais atores ou atrizes responsáveis por tomar decisões, que poderão
realmente efetuar as mudanças.
Público Secundário: Atores que poderão auxiliar no processo de incidência. Grupos que
possam estar a favor de nossa causa e realmente nos ajudar, como meios de comunicação,
igrejas, formadores de opiniões, empresas etc.
Público beneficiário da ação: Pessoas que serão favorecidas com os resultados dessa ação.
Formação de equipe de trabalho: Composição de uma equipe multidisciplinar, com pessoas de diferentes perfis sociais, setores e habilidades. Definir as habilidades de cada pessoa
envolvida.
Construção de Redes e Alianças: Conquista de apoio de pessoas e organizações que defendam a mesma causa e possam atuar a nosso favor. A formação de alianças permite trabalhar em equipe com maior suporte e com conhecimentos variados.
Gestão de Recursos: Angariar recursos para sustentar a intervenção planejada, considerando possíveis fontes de financiamento.
Estratégias: Direcionamento das atividades para se alcançar os objetivos.
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Atividades: Ações específicas para desenvolver a estratégia planejada.
Resultados Esperados: O que se quer alcançar ao final desse processo.
Veja abaixo um exemplo resumido de um plano de incidência política:

Incidência Política para a conquista da distribuição gratuita de
Anticoncepcional Oral de Emergência (caso fictício).
Problema: Proibição, pelo Ministério da Saúde, da distribuição gratuita do medicamento em hospitais públicos.
Meta: Assegurar que as mulheres pobres possam ter acesso a esse tipo de medicamento em hospitais públicos.
Objetivos:
- Conseguir a liberação da distribuição do medicamento junto ao Ministério da Saúde.
- Sensibilizar a população sobre a importância e os benefícios do medicamento.
Público Primário:
Governo Federal (Ministério da Saúde).
Público Secundário:
- Parlamentares federais e meios de comunicação.
Estratégias:
- Sensibilizar autoridades de saúde pública e meios de comunicação sobre o problema.
- Conquistar uma lei que garanta a distribuição gratuita do medicamento na rede pública de saúde
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TRABALHO EM GRUPO
Cada Grupo de Trabalho Municipal irá se reunir para planejar uma ação concreta e viável
de incidência política ou um projeto local. Como o Projeto Mulheres Seguras trabalha com
Municípios de pequeno e médio porte, é preferível estimular que, nessa atividade, os GT
construam projetos locais de execução de atividades de prevenção à violência contra as mulheres. Os projetos locais ou planos de incidência delineados durante a oficina deverão realmente ser executados até o final do cronograma do Projeto Mulheres Seguras.
A facilitadora deverá oferecer uma série de exemplos de temas e ações que podem ser desenvolvidas em nível local, estimulando ideias simples e não muito onerosas que podem ser
aplicadas por eles mesmos. Oferecer como base de trabalho as seguintes estruturas para o
planejamento de uma ação de incidência política ou de um projeto local.

PLANO DE INCIDÊNCIA POLÍTICA

PROJETO LOCAL

Problema:

Pertinência da ação:

Meta:

Objetivo Geral:

Objetivos:

Objetivos Específicos:

Público Primário:

Público-alvo:

Público Secundário:

Atividades:

Equipe:

Resultados esperados:

Alianças:

Cronograma:

Recursos:
Estratégias:
Atividades:
Resultados:
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OFICINA 2

Mapeamento de áreas de risco para as
mulheres e proposição de políticas de
segurança para os espaços públicos
AUDITORIAS DE SEGURANÇA DAS MULHERES – ENCONTRO I
TEMPO TOTAL NECESSÁRIO:
Á 3 horas
MÉTODO: Apresentação de conteúdo teórico com auxílio do PowerPoint.20
20

1. O que é a segurança das mulheres nos espaços públicos?
(Riscos, medos, restrição de direitos, vulnerabilidade, limitação de mobilidade e acesso à
cidade, necessidade de reconhecimento do problema, necessidades específicas das mulheres no planejamento urbano).
2. Os seis princípios do planejamento urbano para a segurança na cidade.
A cidade de Montreal, no Canadá, estabeleceu uma série de critérios a serem seguidos no
planejamento urbano com vistas a obter maior segurança nos espaços públicos. Esses seis
princípios foram adotados pelo Programa Regional Cidades Seguras e incorporados como
orientadores da lista de controle das caminhadas exploratórias, com o objetivo de mapear
áreas de insegurança para as mulheres nas cidades.

20 O conteúdo referente aos temas podem ser encontrados no Guia de Trabalho – Oficina 2 (p. 2 a 6). Disponível em: <http://
www.mulheresseguras.org.br/wp-content/uploads/2015/09/CNM_Guia-de-Trabalho-Oficina-2_POR_2015.pdf>. Disponível também no website da CNM em: <http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/CNM_Guia%20de%20Trabalho%20-%20Oficina%202_
POR_2015.pdf>.
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PRINCÍPIO 1: Saber aonde está e aonde vai (sinalização).
PRINCÍPIO 2: Ver e ser visto.
PRINCÍPIO 3: Ouvir e ser ouvido.
PRINCÍPIO 4: Poder escapar e obter auxílio. A vigilância formal e o acesso à ajuda.
PRINCÍPIO 5: Ambientes limpos e acolhedores. Planejamento e manutenção dos lugares.
PRINCÍPIO 6: Atuar em conjunto. A participação da comunidade.
3. Auditorias de segurança das mulheres
As Auditorias Locais de Segurança (Safety Audits), também conhecidas na América Latina
como caminhadas exploratórias, foram desenvolvidas no Canadá, em 1989, pelo Metropolitan Toronto Action Comittee on Violence Against Women and Children (Metrac). Trata-se de
uma metodologia para avaliar os ambientes urbanos da perspectiva daqueles que se sentem
mais vulneráveis à violência e identificar características físicas e sociais que tornam esses lugares inseguros para as mulheres.
As auditorias são feitas por meio de caminhadas exploratórias realizadas por um grupo de
mulheres que, a partir de suas percepções e experiências, vão identificar fatores de risco nos
territórios percorridos e incidir politicamente junto aos poderes públicos para a conquista
das mudanças necessárias. Trata-se de uma forma de reconhecer as mulheres como agentes ativos de suas comunidades e como protagonistas na construção e/ou transformação de
seus contextos de vida.
Pode ser feita em um parque, em uma praça, em um bairro, no centro da cidade, em um campus universitário ou em qualquer outro espaço urbano. O ideal é escolher trajetos que as mulheres façam cotidianamente para levarem seus filhos na escola e/ou trabalharem e para terem
acesso aos meios de transporte, como avenidas com maior concentração de pontos de ônibus. Geralmente, os pontos de controle mais inseguros são aqueles que apresentam iluminação precária ou inexistente, construções abandonadas e abertas, mato alto, pontos de ônibus
isolados, bares frequentados por homens que assediam as mulheres quando passam, entre
outros contextos perigosos a serem detectados.
Os resultados das caminhadas devem ser compartilhados com o governo local, para que realizem as intervenções necessárias (obras e reformas) para a promoção de maior segurança nos
espaços públicos. Nessa fase do projeto, os GT realizarão ativamente a incidência política (advocacy), pois terão de convencer as autoridades locais sobre a importância do direito das mulheres a cidades seguras e livres de violência. O ideal é que membros do governo local responsáveis pelas pastas de planejamento urbano, obras e segurança pública já estejam envolvidos
no processo geral das auditorias.
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Passo a passo para a realização da auditoria de segurança

¤ Passo 1 –

Organização
Escolha a área urbana em que será realizada a caminhada exploratória e defina dia e horário
para a sua realização. É necessário que parte da caminhada ocorra no horário noturno, para
verificação de áreas escuras e perigosas.

V Passo 2 – Recrutamento dos participantes
Formar um grupo de até 15 pessoas, com representantes da sociedade civil e do governo
local. É importante a participação de moradores da comunidade que será auditada.

2 Passo 3 – Preparação das ferramentas de apoio
• Lista de controle (checklist): imprimir e levar na caminhada (traz os elementos a serem
•
•
•

observados no espaço percorrido) – em anexo.
Mapa de georreferenciamento: providencie um mapa impresso da área escolhida, oficial ou feito à mão, para marcação dos locais inseguros (pontos de controle).
Máquina fotográfica: escolha uma boa máquina, que possa registrar imagens dos principais pontos de controle no período noturno (áreas de insegurança e risco).
Oficina de preparação: pode ser feito um encontro prévio com a comunidade local da
área a ser auditada para ouvir suas percepções sobre as principais áreas de insegurança e
risco e já realizar um mapeamento prévio.

m Passo 4 – Realização da caminhada exploratória
Momento em que o grupo percorre à pé o território escolhido, preenche a lista de controle e
registra as imagens e/ou vídeos das áreas de insegurança e risco detectadas (becos escuros,
construções abertas, pontos de ônibus isolados, matagais etc.).

qPasso 5 – Organização dos resultados
Organização e tratamento das informações levantadas na caminhada (lista de controle, mapa
com marcações dos pontos de insegurança e imagens).

 Passo 6 – Elaboração de propostas para os poderes públicos
Análise dos pontos de controle e elaboração de um relatório de identificação e localização
dos problemas encontrados com as respectivas propostas de medidas de segurança a serem
implementadas (modelo em anexo).

 Passo 7 – Incidência política (advocacy)
Marcação e realização de uma reunião entre representantes do GT e da prefeitura
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(prefeito(a), Secretarias de Segurança Pública, Obras, Serviços Públicos, Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Mulheres e outras). O grupo deverá entregar todo o material produzido durante a auditoria de segurança (lista de controle, mapas, fotos e relatório de propostas)
para as autoridades competentes e negociar quais são as propostas mais urgentes de serem
implementadas. É importante elaborar um Termo de Compromisso com a lista das reformas
negociadas e assinaturas dos responsáveis (modelo em anexo).

K Passo 8 – Monitoramento da implementação das reformas
A fase de implementação das propostas é muito importante e significa que o grupo foi realmente ouvido e que o governo local assumiu o compromisso pela mudança. É preciso monitorar os trabalhos da prefeitura de modo a garantir sua conclusão e verificar se as recomendações foram realmente capazes de provocar a redução dos fatores de insegurança nos
locais auditados. Caso o compromisso não esteja sendo cumprido, é necessário manter a
pressão e a incidência sobre os órgãos responsáveis.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS CAMINHADAS –
ENCONTRO II
TEMPO TOTAL NECESSÁRIO:
Á 4 horas
MÉTODO: Apresentação dos GT
Nesse encontro, os Grupos de Trabalho dos Municípios participantes já devem ter cumprido
os Passos 1 a 5 da auditoria de segurança. Esse é o momento de apresentar aos GT dos outros Municípios do Grupo Regional e convidados externos os resultados colhidos com as caminhadas exploratórias.
Cada Município terá 30 minutos para apresentar as seguintes informações:

• Descrição da área auditada: informar nome e localização da área, principais característi•
•
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cas sociais e econômicas e motivo da escolha.
Informações sobre a caminhada: informar os participantes da caminhada e setores que
representam e horário de realização.
Apresentação dos fatores de insegurança para as mulheres encontrados na área auditada, com descrição comentada das ferramentas de apoio utilizadas: projetar no telão a lista de controle preenchida, o mapa ou croqui com as áreas de risco assinaladas e
as fotos dos locais percebidos como inseguros no perímetro percorrido.

Guia de Reaplicação do Projeto Mulheres Seguras

TRABALHO EM GRUPO (FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS)
Os GT devem se reunir para preencher o Relatório de Proposição de Políticas de Segurança
para as Mulheres. Convidados externos (membros de pastas do governo local) também podem ser convidados para participarem desse encontro e auxiliarem com seus conhecimentos
técnicos. Esse é o momento de refletir sobre as percepções de risco observadas nas caminhadas e fazer recomendações aos órgãos públicos. Por exemplo, se o território percorrido possui problemas com iluminação, a recomendação deverá ser a instalação de postes e lâmpadas
novas, mencionando sempre o endereço exato dos pontos de controle. Se foram identificadas
áreas muito isoladas e sem segurança, pode-se pedir a implantação de espaços de uso social
nos locais abandonados, como quadras de esporte, praças, academias e projetos comunitários. Se foi encontrada uma praça abandonada com usuários de drogas, pode-se propor uma
reforma do local, o encaminhamento dos usuários de drogas para programas assistenciais e a
instalação de feiras públicas na praça. O ideal é que a facilitadora da oficina trabalhe com vários exemplos antes do trabalho em grupo.
Após a conclusão dos Relatórios, é hora de reforçar a instrução sobre a necessidade da incidência política (Passo 7).21 É necessário defender a importância da implementação das recomendações traçadas nos relatórios e lutar por um Município mais seguro. E após a conquista
do compromisso da prefeitura em realizar as reformas, é muito importante acompanhar a implementação das intervenções urbanísticas no local auditado e verificar se as recomendações
foram realmente capazes de provocar a redução dos fatores de insegurança detectados.
Veja a seguir, como modelo, um trecho preenchido de um Relatório de Proposição de Políticas de Segurança para as Mulheres nos Espaços Públicos de uma cidade participante do
Projeto Mulheres Seguras.

21 O modelo completo do Relatório de Proposição de Políticas de Segurança e do Termo de Compromisso pode ser encontrado em anexo.
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1

RELATÓRIO DE PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA
PARA AS MULHERES NOS ESPAÇOS PÚBLICOS
Município: Jucurutu/RN
Área auditada: Rua João Soares Figueira, Rua Francisco Justino, Rua Pedro Tomaz de Araújo.
Data da caminhada exploratória: 08/06/2015 – 18:00h

EIXO 1 – VER E SER VISTA (VISIBILIDADE)
ILUMINAÇÃO PÚBLICA: AS RUAS SÃO BEM ILUMINADAS?
Problemas encontrados
Ruas escuras, com iluminação
precária.

Localização exata
Rua João Soares Figueira; Rua
Francisco Justino; Rua Pedro Tomaz
de Araújo.

Árvores obstruindo as luzes dos
postes e dificultando a visibilidade
noturna.

Toda a Rua João Soares Figueira; Rua
Francisco Justino; Rua Pedro Tomaz
de Araújo.

EXISTEM LOCAIS QUE PODEM SER USADOS COMO ESCONDERIJOS?
Problemas encontrados
Localização exata
Becos escuros, estreitos e sem saída. Localizado em sua maioria no meio e
final das ruas João Soares Figueira;
Francisco Justino e Pedro Tomaz de
Araújo.

Proposta de solução
Ampliar a iluminação dessas
ruas, inserindo mais postes de
luz ou outras fontes de luz e
trocando lâmpadas queimadas.
Podar periodicamente as
árvores de vias públicas,
principalmente as que obstruem
a iluminação.

Proposta de solução
Iluminar todos os becos de forma
eficiente, pintá-los de cores claras,
remover lixo e entulhos, mantendoos limpos. Promover atividade de
inserção de mensagens de segurança
para as mulheres e para a população
nos muros desses becos.
Terrenos baldios com entulhos e
Localizado no início e final das ruas
Recuperar terrenos baldios, com
mato alto.
João Soares Figueira; Francisco
remoção periódica do lixo e do mato
Justino e Pedro Tomaz de Araújo.
alto, limpeza no local (placas
proibindo jogar lixo), e plantio de
árvores.
Casas abandonadas que são usadas
Localizada no início das ruas João
Acionar os proprietários para a
para a comercialização e uso de
Soares Figueira; Francisco Justino;
manutenção dos imóveis,
drogas.
Pedro Tomaz de Araújo.
fechamento correto; instalação de
iluminação noturna nas imediações.
EXISTEM LOCAIS ONDE AS MULHERES SOFREM MAIS ASSÉDIO SEXUAL? (BARES COM MESAS EXTERNAS, PONTOS DE ÔNIBUS/PARADAS,
CONSTRUÇÕES, ENTRE OUTROS)?
Problemas encontrados
Localização exata
Proposta de solução
Assédio sexual contra mulheres nas
Início da Rua João Soares Figueira.
Fortalecer a ronda policial,
imediações dos bares presentes na
principalmente no horário noturno e
área auditada.
quando as mulheres estão voltando
para casa após o trabalho.
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OFICINA 3

Capacitação para a criação dos Pactos Municipais
pela Não Violência contra as Mulheres
Nessa oficina, com duração de 2 dias, será trabalhada uma metodologia simplificada de estruturação dos Pactos Municipais, instrumentos de identificação de necessidades prioritárias
e planejamento de políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres de acordo com
as necessidades locais. Trata-se de um plano de ações inseridas em eixos temáticos prioritários, que aponta os caminhos futuros que os Municípios deverão seguir após o término do
Projeto. Um meio legítimo para demandar o compromisso do governo local no enfrentamento à violência contra as mulheres.

TEMA I – Instrumentos internacionais e o direito das mulheres a
uma vida livre de violência (Dia 1).22
TEMPO TOTAL NECESSÁRIO:
Á 4 horas
MÉTODO: Apresentação teórica e trabalho em grupo
22

Para que servem os instrumentos internacionais de proteção aos direitos das mulheres?
O objetivo é reprimir mundialmente condutas relacionadas à discriminação contra as mulheres e promover políticas que ensejam a igualdade entre os sexos e a eliminação da violência
de gênero. Esses pactos, convenções, plataformas de ação e declarações surgem a partir de
uma série de discussões realizadas por diversos países em grandes reuniões ou conferências
internacionais.

22 O conteúdo completo dessa oficina pode ser encontrado no Guia de Trabalho – Oficina 3. Disponível em: <http://www.mulheresseguras.org.br/wp-content/uploads/2015/09/CNM_Guia-de-Trabalho-Oficina-3_POR_2015.pdf>. Disponível também no website da CNM em: <http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/CNM_Guia%20de%20Trabalho%20-%20Oficina%203_POR_2015.pdf>.
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Como entram em vigor em um país?
Todos os países são convidados a se tornarem signatários e a assumirem o compromisso de
implementar as metas traçadas. Os tratados e as convenções geram obrigações jurídicas para
o país e precisam ser ratificados internamente para integrar o ordenamento jurídico federal.
O não cumprimento dos acordos internacionais significa crime de responsabilidade, podendo gerar sanções penais ao país. Já as declarações finais de conferências internacionais, não
criam obrigação jurídica. As conferências têm como objetivo criar acordos consensuais internacionais e não precisam ser ratificadas pelos países. Trata-se apenas de um compromisso moral dos signatários.

Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres (Cedaw)
Foi adotada em 1979 pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, assinada pelo Brasil
em 1983 e ratificada em 1984.
Para que serve?
Determina parâmetros mínimos para a promoção dos direitos humanos das mulheres e
para a repressão às suas violações, tanto no âmbito público como no privado.
Conteúdo da Cedaw:
Parte I – Arts. 1o a 6o: Determinam medidas para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação contra as mulheres.
Parte II – Arts. 7o ao 9o: Orientam sobre as medidas para eliminar a discriminação contra as mulheres na vida política e pública do país.
Parte III – Arts. 10o ao 14: Requerem a eliminação da discriminação contra as mulheres
e a igualdade de direitos com o homem na esfera da educação, do trabalho/emprego,
da saúde/cuidados médicos, da vida econômica e social.
Parte IV – Arts. 15 e 16: Estabelecem medidas de igualdade entre homens e mulheres
perante as leis civis e leis que regem o casamento e a família.
Parte V – Arts. 17 ao 30 (disposições finais): Determinam as responsabilidades do Comitê e sobre normas de adesão, ratificação e possibilidade de revisão da Convenção
pelos Estados.

66

Guia de Reaplicação do Projeto Mulheres Seguras

Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres (Convenção de Belém de Pará)
Aprovada pela Assembleia-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) em 1994,
na cidade de Belém do Pará (PA, Brasil). Foi ratificada pelo Brasil em 1995 e passou a ter
força de lei por meio do Decreto 1.973, de 1o de agosto de 1996.
Para que serve?
Tem a função de definir claramente o que é a violência contra as mulheres, apontar
ações de prevenção, direitos protegidos, deveres dos Estados-parte e mecanismos interamericanos de proteção. As principais obrigações assumidas pelos Estados signatários
são: adequar a legislação nacional à Convenção, criar leis sobre violência contra as mulheres, implementar mecanismos que possibilitem às mulheres maior acesso à Justiça,
capacitar servidores do Estado sobre a violência de gênero, promover a prevenção por
meio da educação para o repúdio e o enfrentamento da violência contra as mulheres,
gerar informações estatísticas para dimensionar o problema e adequar as políticas públicas às realidades locais.
Conteúdo da Convenção de Belém do Pará
CAPÍTULO I – Arts. 1o e 2o (Definição e âmbito de aplicação)
CAPÍTULO II – Arts. 3o ao 6o (Direitos protegidos)
CAPÍTULO III – Arts. 7o ao 9o (Deveres dos Estados)
CAPÍTULO IV – Arts. 10o ao 12 (Mecanismos Interamericanos de Proteção)
CAPÍTULO II – Arts. 13 ao 25 (Disposições gerais)

Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher
(Pequim)
A IV Conferência Mundial sobre a Mulher: Igualdade, Desenvolvimento e Paz foi um
grande encontro organizado pelas Nações Unidas, em setembro de 1995, em Pequim/
China, que buscou avançar nos objetivos de igualdade, desenvolvimento e paz para todas as mulheres do mundo.
Para que serve?
O documento final do encontro, chamado “Declaração e Plataforma de Ação de Pequim”,
foi adotado por 189 governos e aponta medidas relacionadas a 12 áreas temáticas
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prioritárias para que os países avancem na busca pela igualdade de gênero e superem a
situação de discriminação, marginalização e opressão vivenciada pelas mulheres.
Conteúdo da Plataforma de Ação de Pequim
A Plataforma identifica doze áreas críticas de preocupação em relação à condição das
mulheres. Cada uma das doze áreas traz uma série de objetivos estratégicos a serem
alcançados e ações a serem implementadas pelos países. Os arts. 112 a 130 tratam do
enfrentamento à violência contra as mulheres e recomenda as medidas a serem adotadas pelos governos de acordo com os objetivos estratégicos. O art. 125 traz uma série
de medidas específicas a serem adotadas pelos governos locais.
CAPÍTULO IV – Art. 112 a 130 - Objetivos estratégicos:
D1 – Adotar medidas integradas pra prevenir e eliminar a violência contra a mulher.
D2 – Estudar as causas e as consequências da violência contra a mulher e a eficácia das
medidas preventivas.
D3 – Eliminar o tráfico de mulheres e prestar assistência às vítimas da violência derivada
da prostituição e do tráfico.

ATIVIDADE 1 – TRABALHO EM GRUPO
Essa atividade fará com que as(os) participantes da oficina aprofundem seus conhecimentos
sobre o conteúdo dos instrumentos internacionais estudados e exercitem a adaptação dos
documentos à realidade local dos Municípios.
Formação de 3 grupos de trabalho e entrega de um dos seguintes documentos a cada
grupo:

• Convenção sobre a eliminação de todas formas de discriminação contra as mulheres.
• Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres.
• Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher – capítulo sobre violência
contra as mulheres.
A partir da leitura do instrumento internacional recebido, os grupos terão 50 minutos para identificar e grifar as recomendações mais relevantes para o enfrentamento da violência
contra as mulheres em nível local, levando em consideração as principais necessidades dos
Municípios presentes. Os documentos grifados deverão ser guardados para posterior utilização na construção dos Pactos.
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TEMA II – Instrumentos nacionais de enfrentamento à violência
contra as mulheres (Dia 1)
TEMPO TOTAL NECESSÁRIO:
Á 3 horas
MÉTODO: Apresentação teórica e trabalho em grupo

Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (2004)
Tem como objetivo esclarecer e estabelecer conceitos, princípios e diretrizes, de forma
a orientar ações governamentais na área de prevenção e combate à violência contra as
mulheres.
Eixos Estruturantes
Prevenção: ações educativas e culturais de desconstrução de estereótipos de gênero
perpetuadores da desigualdade de poder entre homens e mulheres e da violência.
Enfrentamento e combate: compreende ações punitivas e de responsabilização dos
agressores.
Acesso e garantia de direitos: cumprimento das recomendações previstas em tratados
internacionais, assim como iniciativas para o empoderamento das mulheres, acesso à
justiça e resgate de direitos.
Assistência: capacitação de agentes públicos e comunitários; criação de serviços especializados; e constituição/fortalecimento da Rede de Atendimento (articulação dos governos federal, estadual/distrital, municipal e da sociedade civil para o estabelecimento
de uma rede de parcerias para garantir a integralidade do atendimento).

Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
Lançado em agosto de 2007, é o planejamento concreto das ações a serem implementadas pelos três níveis de governo (federal, estadual e municipais).
Novos eixos estruturantes adotados:
Eixo 1 – garantia da aplicabilidade da Lei Maria da Penha
Eixo 2 – ampliação e fortalecimento da rede de serviços para mulheres em situação de
violência
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Eixo 3 – garantia da segurança cidadã e acesso à justiça
Eixo 4 – garantia dos direitos sexuais, enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de
mulheres
Eixo 5 – garantia da autonomia das mulheres em situação de violência e ampliação de
seus direitos

Lei Maria da Penha (11.340/2006)
Marco nacional de reconhecimento e valorização da violência contra as mulheres como
uma violação de direitos humanos. Instaura um sistema e define uma política integral de
prevenção, assistência e coibição. Cria também novos mecanismos judiciais (Juizados
de Violência Doméstica).
Previsão de políticas públicas integradas
O Capítulo I orienta medidas integradas de prevenção a serem implementadas por
meio de ações articuladas entre União, Estados, Municípios e entes não governamentais, que deverão ter as diretrizes apontadas no art. 8o.
Assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar
Prevê uma série de medidas articuladas que devem ser seguidas pelo Poder Judiciário e
demais instituições governamentais de atendimento, tais como as previstas no art. 9o.
Criação de serviços especializados
Recomenda à União, ao Distrito Federal, aos Estados e aos Municípios a criação de uma
rede integral de atendimento às mulheres vítimas de violência (de acordo com suas respectivas competências).

ATIVIDADE 2 – DINÂMICA TEATRAL EM GRUPO
Grupos receberão fichas contendo casos23 que representam diferentes tipos e formas de violência contra uma mulher, inseridos em contextos sociais, econômicos e culturais distintos. Tem como objetivo proporcionar o entendimento de diferentes tipos de violência de
gênero e a reflexão sobre desfechos ideais e eficazes para cada situação, que deverão ser

23 Os casos que podem ser usados nessa atividade estão no anexo desta publicação.
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encenados. Esse exercício estimula a reflexão sobre os mecanismos de prevenção e combate à violência contra as mulheres que precisam ser adotados pelos Municípios. Será também
distribuído a cada grupo uma cópia da Lei Maria da Penha, para auxiliar no encaminhamento
ideal que poderá ser dado ao caso recebido.
A partir da análise do caso, o grupo deverá planejar o desfecho ideal para a situação, planejando o caminho que a vítima precisaria percorrer para alcançar uma resolução de sucesso
para o seu problema. O grupo deverá encenar em plenária todos os atores e as atrizes sociais que podem oferecer apoio a essa mulher, tais como familiares, policiais, assistentes sociais, psicólogos(as), advogados(as), delegados(as), juízes(as), entre outros, dando um desfecho eficaz para o caso que recebeu.

TEMA III – Metodologia de construção dos Pactos Municipais pela
Não Violência contra as Mulheres (Dia 2)
TEMPO TOTAL NECESSÁRIO:
Á 4 horas
MÉTODO: Apresentação teórica e trabalho em grupo

Principais passos para a construção dos Pactos Municipais
pela Não Violência contra as Mulheres
Passo 1 – Definição de coordenação e equipe de trabalho
A primeira será definir um órgão responsável pela articulação e gestão do Pacto Municipal. É
recomendável que o órgão responsável pelas políticas para as mulheres do Município seja o
responsável por coordenar as atividades de implementação. Na ausência de um organismo
desta natureza, o Conselho da Mulher (ou outro similar) poderá assumir inicialmente a coordenação, e um dos primeiros objetivos do Pacto poderá ser a implementação de um organismo governamental de políticas para as mulheres, ligado ao Poder Executivo. Também é
importante a constituição de um Grupo de Trabalho ampliado para atuar na criação e na implementação do Pacto Municipal. Como a execução do Pacto envolverá diversos tipos de
organismos públicos, é recomendável que sejam convidados para participar do processo de
criação.
Passo 2 – Diagnóstico Local
É recomendável fazer um diagnóstico geral da condição social e econômica das mulheres do
Município. Pode ser feito o levantamento de dados relacionados a renda e pobreza, escolaridade, quantidade de mulheres chefes de família, percentual de mulheres vivendo nas zonas
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rural e urbana, principais ocupações, entre outros indicadores que dimensionem a condição
feminina local. É necessário também checar o relatório de linha de base para analisar os serviços e os programas de proteção às mulheres já existentes no Município e os dados referentes aos números da violência contra as mulheres no Município.
Passo 3 – Definição dos objetivos (geral e específicos)
É necessário definir um objetivo geral para o Pacto Municipal, descrevendo de modo claro
e sucinto a meta maior a ser atingida pelo Município, como, por exemplo, “reduzir todas as
formas de violência contra as mulheres no Município a partir de uma visão integral e ações
articuladas”. Os objetivos específicos também devem ser traçados (detalhamento do objetivo geral).
Passo 4 – Definição dos eixos temáticos/estruturantes
A realidade local e as peculiaridades do Município devem ser levadas em consideração na
escolha dos eixos que irão estruturar o Pacto Municipal. Esses eixos estruturantes devem formar a espinha dorsal do documento e definir os principais temas que irão orientar o planejamento local. Também servem para organizar e limitar o conteúdo. Os Municípios podem
optar por seguir eixos definidos em instrumentos nacionais e internacionais ou dividir o documento em áreas temáticas como: saúde, educação, assistência social, mobilidade urbana,
segurança, justiça etc.
Passo 5 – Definição do plano de ações para cada eixo
Delimitar o conjunto de ações que deverão ser realizadas dentro de cada eixo temático. Recomenda-se traçar as ações prioritárias que o Município terá de executar para enfrentar a
violência contra as mulheres dentro do campo de cada eixo estruturante ou área temática
(ver modelo de Pacto Municipal em anexo).
Passo 6 – Redação do Pacto Municipal
O documento final será redigido pelo GT ampliado e poderá adquirir o nome que preferirem. O projeto Mulheres Seguras sugere Pacto Municipal pela Não Violência contra as Mulheres para haver uma padronização entre os Municípios parceiros. Sugere-se a seguinte estrutura para o documento:
• Introdução (apresentação da condição das mulheres e meninas que vivem no Município)
• Objetivo geral e objetivos específicos
• Eixos temáticos e ações prioritárias a serem desenvolvidas em cada um deles.
Passo 7 – Legitimação do Pacto pelo Município
Será preciso tornar o Pacto Municipal um documento público e legitimado. O governo local precisa referendar esse documento e pactuar com o órgão responsável (Secretaria ou
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Coordenadoria da Mulher) a sua implementação. Sugere-se a realização de uma cerimônia
de lançamento, com a presença do GT, autoridades locais e população. Para formalizar essa
pactuação, recomenda-se o uso de um Termo de Adesão, assinado pelo(a) atual prefeito(a)
e pelos órgãos corresponsáveis por sua futura execução. O Pacto Municipal também pode
ser transformado em lei municipal para garantir a sua sustentabilidade.
Passo 8 – Implementação das ações
Após o Município aderir à iniciativa, vem a fase de implementação concreta das ações planejadas no Pacto Municipal. Sua efetivação requer o desenvolvimento de estratégias de implementação articuladas entre os diversos organismos responsáveis por cada ação planejada.
Recomenda-se a elaboração de um cronograma e um orçamento detalhado, ligando-se cada
ação ao seu responsável direto.

ATIVIDADE 3 – TRABALHO EM GRUPO
Esse é o momento de os Grupos de Trabalho Municipais se reunirem e começarem a delinear a estrutura de seus respectivos Pactos.
1. Primeiro será necessário refletirem e anotarem quais as principais carências locais no enfrentamento à violência contra as mulheres. Quais políticas, ações e programas o Município mais precisa?
2. Definir os eixos temáticos que servirão de estrutura para o documento (Ver Passo 4).
3. Delinear um rascunho inicial de ações que poderão ser desenvolvidas dentro de cada eixo (revisar recomendações de instrumentos nacionais e internacionais).
4. Organizar uma agenda de encontros para escreverem o pacto conjuntamente com os
convidados externos (Ver Passo 1).
Os seguintes documentos de apoio deverão ser distribuídos a cada grupo:

• Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres.
• Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres.
• Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher – capítulo sobre violência
•

contra as mulheres.
Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (capítulo referente ao
plano de ação (Ed. 2011, p. 27 a 39).

• Lei Maria da Penha.
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ANEXOS
Material de Apoio
Oficina 2
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Lista de Controle – Caminhada Exploratória24
Município:____________________________
_____________________________________
Dia: _________________________________
Hora: _______________________________
Local específico: ______________________
______________________________________
_____________________________________
Grupo (nomes completos):
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
1) VER E SER VISTA
a) Como é a iluminação?
Ótima
Boa
Regular
Precária
b) A iluminação está bem distribuída?
Sim
Não
c) Todas as lâmpadas estão
funcionando?
Sim
Não

Marque no mapa a localização das lâmpadas que não estão funcionando.
d) As lâmpadas dos postes estão obstruídas por árvores, arbustos ou
estruturas?
Sim
Não
Explique, por favor: ____________________
_______________________________________
e) Como é a iluminação sobre as
calçadas?
Muito boa
Boa
Satisfatória
Regular
Precária
Muito precária
f) Qual o fluxo de pessoas circulando
por este lugar normalmente?
Durante o dia
Muitas
Poucas
Nenhuma
Durante a noite
Muitas
Poucas
Nenhuma

24 Lista de controle adaptada do Programa Regional Cidades Seguras (Red Mujer/Onu Mujeres/Aecid).

Guia de Reaplicação do Projeto Mulheres Seguras

79

g) Existem lugares onde alguém possa
se esconder?
Entre containers de lixo
Coisas abandonadas ou depósitos
Becos escuros
Veículos abandonados
Corredores escuros de casas ou
comércio
Construções
Terreno baldio com mato alto
Outros: ____________________________
Marque esses obstáculos no mapa com
a letra E.
h) O que se poderia fazer para evitar
esses esconderijos?
Mudar localização de containers de
lixo
Remover coisas abandonadas ou
depósitos
Iluminar becos
Fechar a entrada de construções
Cortar mato alto
Outros: ____________________________
i) É possível encontrar rotas alternativas
mais seguras para lugares perigosos?
Sim
Não
Comente:_____________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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j) Seria possível escapar para um lugar
seguro nesses locais perigosos?
Sim (loja, supermercado, ponto de táxi etc.)
Não
Comente: _________________________
_____________________________________
k) Existe algum ponto onde as mulheres
recebem mais “cantadas” de homens?
Não
Sim (Qual”? ________________________

l) Já houve algum caso de estupro nessa área?
Não
Sim (Onde_________________________)
m) Avistou algum ponto de usuários de
drogas?
Não
Sim
n) Avistou algum morador de rua?
Não
Sim

2) ESCUTAR E SER ESCUTADA
a) O que há nessa área auditada?
Fábricas e galpões
Escritórios
Terrenos baldios
Edifícios ou condomínios
Casas residenciais
Lojas
Restaurantes e bares
Estacionamentos
Supermercado
Praça
Avenidas com tráfego de automóveis
Outros: ____________________________
b) Existem pessoas que poderiam ouvir
você se pedisse ajuda?
Especifique a distância: __________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

3) BUSCANDO AJUDA
a) Existe algum posto policial ou delegacia
de polícia nessa área?
Sim
Não (Está a que distância?)
b) A área é patrulhada pela polícia, guarda
municipal ou empresa de segurança?
Sim (com que frequência? ___________)
Não
Comentários: _________________________
______________________________________
______________________________________
________________________________________

4) SAIBA ONDE ESTÁ E AONDE
QUER CHEGAR
a) Existem placas indicando nomes de
ruas, edifícios etc.?
Sim
Não
b) Qual sua impressão geral sobre a sinalização nessa área?
Ótima
Boa
Regular
Precária
Existe alguma placa que deveria ser instalada ou mudada?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

5) DESENHO E MANUTENÇÃO
a) Qual a sua impressão geral dessa
área?
Ótima
Boa
Regular
Precária
b) Como está a manutenção geral da
área?
Bem cuidada
Regular
Precária
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c) É possível encontrar:
Mato alto
Muros pichados
Lixo na rua
Falta de calçadas para pedestres
Buracos no asfalto
“Gatos” nos postes de energia elétrica
Automóveis em locais proibidos
Outros: ____________________________
d) Há sinais de danos ou destruição
intencional:
Em placas
Em praças
Em pontos de ônibus
Em academias públicas
Outros: ____________________________
e) É necessário fazer grandes
reparações?
Não
Sim
Quais? _____________________________

6) TRANSPORTE PÚBLICO
a) Existem linhas de ônibus servindo essa área?
Não
Sim
b) Com que frequência aproximada eles
passam?
A cada 15 minutos
A cada 30 minutos
A cada hora
Períodos maiores _______________
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c) O transporte público funciona durante a noite?
Não
Sim (Até que horas?)
d) A que distância está uma parada de
ônibus da outra?
____________________________________
e) Se chegar à noite, o motorista aceita
parar fora do ponto?
Não
Sim
f) Em que estado estão os pontos de
ônibus?
Bons
Regulares
Precários
g) Existe ponto de táxi nessa área?
Não
Sim
h) Se chamar um táxi nessa área durante a noite, ele virá?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

8) OUTRAS QUESTÕES
IMPORTANTES
a) Existem atividades sociais ou culturais nessa área?
Não
Sim (Qual_________________________)
b) Existe alguma associação de bairro
nessa área?
Não
Sim
c) Se existir alguma praça, ela está sendo frequentada por famílias e crianças?
Não (Motivo:_______________________)
Sim
d) Pessoas com necessidades especiais
enfrentam problemas para se mover?
Não
Sim (Quais_________________________)
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Modelo de Relatório de Proposição
de Políticas de Segurança
para as Mulheres nos Espaços Públicos
Município:
Área auditada:
Data da caminhada exploratória:
Eixo 1 – Ver e ser vista (Visibilidade)
Iluminação pública: as ruas são bem iluminadas?
Problemas encontrados

Localização exata

Proposta de solução

Existem locais que podem ser usados como esconderijos?
Problemas encontrados

Localização exata

Proposta de solução

Existem locais onde as mulheres sofrem mais assédio sexual? (bares com mesas externas, pontos
de ônibus/paradas, construções, entre outros)?
Problemas encontrados

Localização exata

Proposta de solução

Existe algum local mais perigoso onde seja mais frequente a ocorrência de crimes (assaltos, estupros, sequestros, entre outros)?
Problemas encontrados

Localização exata

Proposta de solução
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Becos sem saída: Todos os caminhos possuem rotas alternativas?
Problemas encontrados

Localização exata

Proposta de solução

Locais abandonados (praças, construções, ginásios/quadras esportivas, entre outros)?
Problemas encontrados

Localização exata

Proposta de solução

Eixo 2 – Escutar e ser escutada
Uma pessoa pode ser escutada em caso de agressão ou violência?
Problemas encontrados

Localização exata

Proposição de solução

Eixo 3 – Vigilância formal e acesso à ajuda
Existe patrulhamento da polícia militar, guarda municipal ou empresas de segurança no local
auditado?
Problemas encontrados

Localização exata

Proposição de solução

Existe posto policial ou delegacia de polícia?
Problemas encontrados
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Localização exata

Proposição de Solução

Eixo 4 – Saiba onde está e aonde quer chegar
Existe sinalização clara e adequada na área auditada (placas com nomes de ruas e avenidas,
sentido de ruas, faixas de pedestres, entre outros)?
Problemas encontrados

Localização exata

Proposição de Solução

Eixo 5 – Desenho e manutenção
Como está a manutenção geral da área auditada? Existe mato alto, lixo na rua e obstruindo
passagens, calçadas danificadas ou inexistentes, buracos no asfalto, automóveis obstruindo
passagens, entre outros?
Problemas encontrados

Localização exata

Proposição de Solução

Foi observado algum patrimônio público intencionalmente destruído (placas, praças, pontos de
ônibus, entre outros)?
Problemas encontrados

Localização exata

Proposição de Solução

Eixo 6 – Transporte Público
Se existir transporte público servindo a área auditada, foi possível detectar algum problema relacionado a pontos de ônibus, frequência do serviço, condição e segurança dos ônibus?
Problemas encontrados

Localização exata

Proposição de Solução

Localização exata

Proposição de Solução

Outras Observações Importantes
Problemas encontrados
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MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO
Conforme caminhada exploratória realizada no Município de _______________ pelo
Grupo de Trabalho do Projeto Mulheres Seguras, foi identificada uma série de fatores que influencia a segurança das mulheres no (nome do local auditado) e limitam seu direito de transitar livremente e sem medo pelo Município.
Diante disso, assumimos os compromissos listados abaixo e nos comprometemos
a implementar essas ações no prazo de _________ meses.

Ação de
transformação

Data de
implementação

Autoridade ou órgão responsável

Pessoa de contato

Nome do Município, data e ano.
Assinaturas das autoridades competentes.
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Material de Apoio
Oficina 3
Casos para usar na Atividade 2 da
Oficina 3
CASO 1 – “No começo há flores, perfumes e presentes, mas, com o passar do tempo, as
flores murcham, o perfume acaba e os presentes se tornam agressões constantes”. Essa frase da cozinheira Clarice, de 32 anos, negra, moradora da Mangueira (zona norte do Rio de
Janeiro), é dita por ela desde os seus 21 anos, quando resolveu deixar a família para morar
com o namorado. “Nós nos casamos e qualquer problema que tivéssemos, como a falta de
dinheiro, ele dizia que a culpa era minha. Eu nunca comprava nada para mim, nem mesmo
algo para agradá-lo. Ele nunca me deixou trabalhar fora e não permitiu que eu estudasse depois que fomos morar juntos. Para me ameaçar, brigava com nossas duas filhas e batia muito
nelas. Sempre que discutíamos, ele me humilhava, me chamando de burra, imbecil, retardada e outras coisas piores”.
CASO 2 – Fátima tem 27 anos, sabe ler e escrever muito pouco e mora em João Pessoa/
PB. “No dia anterior, meu marido tinha saído para beber num boteco, dizia que queria ficar
sem me ver porque eu causava enjoou nele. Quando ele voltou para casa, estava bêbado,
me obrigou a fazer comida e lavar a roupa dele. Eu não fiz nada disso. Na manhã seguinte
acordei e levei um murro na cara. Cheguei a pensar que a culpa de toda a briga era minha,
porque eu não tinha feito o papel de mulher – lavar, passar e fazer a comida. Essa não foi
a primeira vez que ele me bateu. Na verdade, ele já me empurrou, me deu tapas na cara e
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murros muitas vezes, desde que começamos a namorar. Uma vez, quando eu estava grávida
do nosso filho, me deu um soco na barriga e me ameaçou de morte, mas eu não tinha pra
onde ir. Ele sempre reclama de tudo o que eu faço, vivo me sentindo culpada e deprimida.
Não posso me separar dele, pois estou desempregada”.
CASO 3 – Maria mora em Fortaleza/CE e é biofarmacêutica, formada pela Universidade
Federal do Ceará. Na época em que cursava pós-graduação na Universidade de São Paulo (USP), conheceu o homem que se tornou seu marido e pai de suas três filhas, um economista e professor universitário colombiano chamado Carlos. Simpático e solícito no início do
casamento, Carlos começou a mudar depois do nascimento da segunda filha que, segundo
relatos de Luíza, coincidiu com o término do processo de naturalização do marido como brasileiro e com um maior sucesso profissional. Luíza passou a ser agredida fisicamente e verbalmente pelo marido, o que durou seis anos. As agressões culminaram com um tiro enquanto
dormia. A versão dada pelo então marido é de que assaltantes teriam sido os autores do disparo. Depois de quatro meses passados em hospitais e diversas cirurgias, Luíza voltou para
casa e sofreu mais uma tentativa de homicídio: o marido tentou eletrocutá-la durante o banho. Luíza ficou paraplégica em decorrência do tiro que levou.
CASO 4 – “Eu tinha 13 anos, morava em São Paulo e era fã de bandas de rock. Pintava o cabelo de preto-azulado, usava um piercing no nariz e era gamada num menino cujo apelido
era Samurai. Ele era mais velho, tinha uns 16 anos e não era da minha escola. Tinha uma festa e seria na casa do tio de um colega. Me arrumei toda linda e roqueira, com aquele meu
cabelo até a cintura, minha camiseta dos Ramones e fui. Cheguei e procurei Samurai. Ele
nunca tinha me dado bola, mas eu sabia que havia crescido naquele ano e que ele talvez me
notasse. Eu ganhei até peitos! A casa tinha uma piscina e um bar nos fundos. E foi pra lá que
fui. Era onde estavam os meninos mais velhos. E foi lá que eu tomei minha primeira, segunda e terceira dose de uísque. E foi lá que eu finalmente consegui beijar o objeto do meu desejo, depois de tanto tempo. E foi lá, no banheirinho da casa dos fundos ao lado da piscina,
que eu fui estuprada. Não foi o Samurai. Mas os moços que lá estavam acharam que, ora, se
essa menina está bêbada e praticamente desacordada depois de vomitar muito, é claro que
vamos passar a mão. Vamos levar pro banheiro. Vamos abusar e enfiar garrafas nela, porque ela não devia ter dado esse mole de beber tanto perto dos meninos mais velhos. Quem
mandou dar mole? A história foi barra, sofri no colégio com uma fama que não merecia. Sofri
quieta.”

92

Guia de Reaplicação do Projeto Mulheres Seguras

(MODELO)

PACTO MUNICIPAL PELA NÃO
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
(CAICÓ – RN)
Aos 30 dias do mês de novembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Caicó-RN e as outras
instituições indicadas nesse instrumento, objetivando fixar cooperação mútua com o intuito de propiciar o desenvolvimento pleno de políticas públicas de enfrentamento à violência
contra as mulheres em Caicó, propõem por este instrumento particular o presente PACTO
MUNICIPAL PELA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES.

APRESENTAÇÃO
O presente Pacto Municipal pela Não Violência Contra as Mulheres visa ao planejamento
concreto das ações a serem implementadas pelo governo local e outros parceiros estratégicos, de forma a consolidar o enfrentamento à violência contra as mulheres nos espaços públicos e privados do Município, contemplando as áreas urbana e rural.
Esse documento utiliza como subsídios instrumentos internacionais e nacionais de proteção
aos direitos das mulheres, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Contra a Mulher (Cedaw), a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), a Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher de Pequim, a Política Nacional de
Enfretamento à Violência contra as Mulheres, o Pacto Nacional pelo Enfretamento à Violência contra as Mulheres e a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). Esses instrumentos têm como objetivo reprimir mundialmente e nacionalmente condutas relacionadas à discriminação
contra as mulheres e promover políticas públicas que ensejam a igualdade entre os sexos e a
eliminação da violência de gênero.
De acordo com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), ratificada pelo Brasil em 1994, entende-se por
violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte,
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na
esfera privada. Afirma ainda que toda mulher tem direito a ser livre de violência, tanto na

Guia de Reaplicação do Projeto Mulheres Seguras

93

esfera pública, como na esfera privada. Trata-se de um problema que deve ser reconhecido
e enfrentado pelos órgãos governamentais, seja no âmbito federal, estadual ou municipal.
No Brasil, foi sancionada a Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, objetivando criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa lei federal preconiza que o poder público deverá desenvolver políticas que visem a garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de
resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.
Segundo dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, em
2014, do total de 52.957 denúncias de violência contra a mulher no Brasil, 27.369 corresponderam a relatos de violência física (51,68%), 16.846 de violência psicológica (31,81%), 5.126
de violência moral (9,68%), 1.028 de violência patrimonial (1,94%), 1.517 de violência sexual
(2,86%), 931 de cárcere privado (1,76%) e 140 de tráfico de pessoas (0,26%).
No Rio Grande do Norte, a situação não é diferente. Em 2010, o Estado chegou a ter 41 homicídios de mulheres. Dentre esses homicídios, figuram quatro estupros seguidos de morte,
tipo de violência de gênero que vem se tornando muito comum no Nordeste brasileiro.

Dados sobre o Município de Caicó
Segundo Censo IBGE 2010, o Município de Caicó possui uma população feminina de 32.336
mulheres. Dentre essas mulheres, 19.593 são brancas, 12.560 são pretas ou pardas e cerca
de 1.365 vivem em situação de extrema pobreza. O senso também mostrou que a maioria
das mulheres ocupadas (32,7%), com 25 anos ou mais, possuem apenas ensino fundamental
incompleto, sendo que 4,8% delas trabalham na área de agricultura, 15,8% em setor de atividade de indústria e 79,4% no setor de serviços. O rendimento médio das mulheres representa cerca de 64,3% do rendimento médio dos homens e 92,6% delas vivem em área urbana.
A maioria das famílias com filhos são chefiadas por mulheres sem cônjuge, e o rendimento
médio das mulheres que trabalham gira em torno de R$ 510 reais. Cerca de 11% das mulheres de 15 anos ou mais são analfabetas.
De acordo com os dados do Cadastro Único para Programas Sociais, no mês de setembro de 2015, verificou-se que 11.320 cadastros possuem mulheres como responsável familiar. Quanto ao recebimento do benefício do Programa Bolsa Família, constatou-se que, das
5.450 famílias que estão recebendo, 5.207 mulheres recebem o benefício.
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Segundo dados levantados pelo Projeto Municípios Seguros e Livres de Violência contra Mulheres (CNM/UE) no Município, é possível constatar um aumento considerável de registros
de casos de violência contra mulheres na Delegacia de Polícia entre 2013 e 2014. No entanto, essa diferença pode significar deficiências no sistema de registro de casos. Outro fato
preocupante, é que esse tipo de crime dificilmente é denunciado, apresentando uma forte subnotificação. Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/Ministério da
Saúde), de 2009 a 2014, 9 mulheres foram assassinadas no Município.
Embora o Município sofra com altos índices de violência contra as mulheres, sua rede de
atendimento e enfrentamento ao problema ainda apresenta alguns limites quanto à articulação e implementação de suas ações. Atualmente, o Município conta com uma Delegacia
de Atendimento Especializado à Mulher (Deam), um Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas), dois Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Defensoria
Pública, Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher, Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher, Conselho Tutelar, Polícia Militar e Poder Judiciário.
Em relação ao atendimento às mulheres vítimas de violência de gênero, principalmente da
violência doméstica, existe ainda uma grande lacuna. A integração da rede de atenção às
mulheres é deficiente, assim como a formação e a capacitação dos profissionais inseridos
nestas instituições, ocasionando a rotatividade das vítimas nos serviços, a inadequação do
acolhimento, a deficiência no sistema de registros dos casos de violência, bem como a consequente descrença das mulheres na busca por atendimento especializado.
Com esse quadro, esse Pacto vem mostrar que os governos da União, dos Estados e dos
Municípios, assim como a sociedade civil, possuem um papel muito importante na prevenção e no combate à violência contra as mulheres. Em nível municipal, é essencial que essa
atuação se torne prioritária e se dê em rede para a superação de quaisquer isolamentos ou
desarticulação entre os seus agentes.
Diante de todo o exposto, os subscritores do presente documento se comprometem a articular todos os esforços necessários para a consecução dos seguintes objetivos e planos de
ações, conforme as competências legais e regimentais de cada órgão ou entidade.

OBJETIVO GERAL
• Enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres a partir de uma visão integral
deste fenômeno.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Reduzir os índices de violência contra as mulheres no Município de Caicó, RN.
• Promover ações socioeducativas de prevenção e combate à violência contra as mulheres.
• Promover uma mudança cultural a partir da disseminação de atitudes igualitárias e valo-

•

•

res éticos de irrestrito respeito às diversidades de gênero e de valorização da cultura de
paz.
Garantir e proteger os direitos das mulheres em situação de violência, considerando as
questões raciais, étnicas, geracionais, de orientação sexual, de deficiência e de inserção
social e econômica.
Fortalecer e ampliar a rede de serviços de proteção às mulheres vítimas de violência no
Município.

EIXOS TEMÁTICOS E PLANO DE AÇÕES
1. INSTITUCIONAL

• Fortalecimento da Coordenadoria de Defesa dos Direitos das Mulheres com dotação or-

•
•

çamentária para garantir uma estrutura física adequada, recursos humanos e materiais
necessários.
Criação e estruturação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres.
Criação do Fundo Municipal de Políticas públicas para as Mulheres no propósito de garantir a autonomia na implementação das ações pensadas.

2. ASSISTÊNCIA SOCIAL

• Elaboração do Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de modo que frise
•

•

•

e realce as relações sociais de gênero, raça/etnia, diversidade/orientação social e classe.
Implementação do Conselho Itinerante (Campo e Cidade), que possa discutir junto à população as demandas das mulheres e estimular o debate acerca dos movimentos sociais,
da partipação e do controle social.
Criação de meios de comunicação e mídias sociais para divulgar as ações desenvolvidas
pelo Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e discutir temáticas direcionadas às
mulheres.
Criação e estruturação de Casa Abrigo para as mulheres vítimas de violência doméstica,
por meio de consórcio intermunicipal.

• Estruturação do Programa de Responsabilização e Reeducação de Agressores no Creas do Município, respaldado no Programa de Reeducação de Agressores do Núcleo de
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•
•

•
•

Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar do Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Norte (NAMVID).
Promoção de campanhas educativas sobre direitos das mulheres, a fim de instruí-las para
o rompimento do ciclo de violência doméstica e incentivar a denúncia.
Priorização do atendimento de mulheres em situação de violência doméstica nos programas sociais municipais, principalmente em programas de geração de renda, habitação,
formação técnica, economia solidária e capacitação profissional.
Garantia de acesso prioritário de filhos e filhas de mulheres em situação de violência doméstica em serviços públicos de creches e escolas.
Promoção da capacitação dos profissionais das áreas de assistência social, saúde, segurança pública e justiça para a criação de uma rede de atendimento e assistência às mulheres que atue de forma interligada e eficiente e também para que deixe de reproduzir
práticas sexistas, homofóbicas e racistas.

3. EDUCAÇÃO

• Inserção, no Plano Municipal de Educação e na grade curricular, das discussões de gêne•
•
•

•

ro no contexto escolar.
Realização de um trabalho sobre a Lei Maria da Penha nas Escolas Municipais de forma
contínua.
Realização de capacitações de forma continuada para toda a comunidade escolar, acerca
das discussões de desigualdade de gênero.
Promoção de ações de sensibilização junto a meninos nas escolas municipais de forma a
incentivar a igualdade de gênero, a eliminação do assédio contra mulheres nos espaços
públicos e prevenção da violência doméstica.
Realização de trabalhos na área da intersetorialidade e prevenção dos casos de violência
sexual contra meninas.

4. SAÚDE

• Priorização da realização de exames e consultas no Sistema Único de Saúde para as mu-

•

lheres vítimas de violência, principalmente doméstica e sexual, assim como garantia de
agilidade no recebimento.
Criação de um Comitê de Acolhimento e Triagem dos casos de violência contra as Mulheres e meninas na Atenção Básica e nos Hospitais.

• Realização de capacitações de forma continuada junto aos profissionais de saúde, acerca
da educação sexual/reprodutiva, gênero, prevenção da violência doméstica e encaminhamento adequado das vítimas.
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• Apoio e articulação para a implantação da Ficha de Notificação Compulsória de Violên-

•
•
•

cia Doméstica, Sexual e/ou outras Violências, nos serviços de saúde em cumprimento da
Portaria do MS 104, de 25 de janeiro de 2011.
Promoção de ações que visem a fortalecer o controle social e a participação social nas
ações da área da saúde.
Estruturação, ampliação e adequação das instituições que compõem a rede de atendimento à mulher (atenção básica, rede Cegonha, UTI neonatal).
Combate à violência obstétrica, assegurando o atendimento humanizado, público e especializado na saúde da mulher.

5. JUSTIÇA E SEGURANÇA

• Criação de um Disque Denúncia Municipal, que proporcione orientações para as vítimas
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

de violência de gênero.
Articulação com a Secretaria de Segurança Pública do Estado visando à estruturação (recursos humanos e materiais) da Delegacia Especial de Atendimento às Mulheres, garantindo uma equipe técnica multiprofissional do gênero feminino com formação continuada
e concretização dos plantões de 24h, especialmente nos fins de semana e feriados.
Garantia de prioridade nos processos judiciais relacionados à violência contra as mulheres, principalmente à violência doméstica.
Reativação do Núcleo Especializado de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica
e Familiar (Nudem) ligado à Defensoria Pública Estadual no Município de Caicó.
Garantia de agilidade em relação às medidas protetivas para as mulheres em situação de
violência doméstica.
Implantação, no Município, da Ronda Maria da Penha de forma periódica.
Formação e capacitação dos profissionais das delegacias de polícia para o atendimento
às mulheres em situação de violência doméstica, familiar ou sexual, com ênfase na questão do respeito ao atendimento a esse tipo de vítima.
Produção de um banco de dados sobre a violência contra as mulheres em Caicó, com
base nos registros feitos na delegacia de polícia e nos serviços de assistência social.
Realização de campanhas, mobilizações e ações educativas sobre a Lei Maria da Penha.
Reativação e ampliação de postos policiais nos bairros, com garantia de percentual de
mulheres policiais.
Aumento da representação de mulheres nos espaços de participação popular e controle
social da Segurança Pública.

• Criação da Guarda Municipal com garantia de percentual de vagas para mulheres.
• Articulação junto ao Governo Estadual para a criação de um Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres no Fórum Municipal.
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• Elaboração de uma agenda de articulação da rede de atendimento às mulheres (órgãos
governamentais e não governamentais) de modo a promover o acesso à de direitos.
6. MOBILIDADE URBANA

• Ampliação da disponibilidade do transporte público, com atenção específica à segurança
•
•
•

das mulheres, de forma a prevenir o assédio e o abuso sexual.
Ampliação de horários de tráfego do transporte público.
Criação de paradas de ônibus com iluminação e sinalização, de forma a garantir maior segurança para as mulheres.
Implementação de medidas de segurança para as mulheres nos espaços públicos, como
iluminação eficiente e policiamento adequado.

Por estarem de acordo com o presente documento e imbuídos da mais pura intenção de
assegurar cumprimento ao plano de ações de cada um dos seis eixos acima definidos, de
forma cooperada e nos limites das competências de cada órgão ou entidade, firmam o
presente.

Caicó, 30 de novembro de 2015.
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