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VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES.
COMO ENFRENTAR?



Como podemos enfrentar 
a Violência Contra as 

Mulheres?

Um pouco da história...



Como tudo começou...
 No ano de 2011.
 2ª Conferência Regional de
Políticas para Mulheres.
Ao todo participaram 36
municípios, contando com a
presença de 300 mulheres.





Posterior à Conferência Regional
instituiu-se no Município de
Cascavel o Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher –
CMDM, com a Lei nº 5.844 de 11
de agosto de 2011.







AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO 
CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA MULHER NO 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL



 Marcha no Lago Municipal de Cascavel.






 Instituição da Biblioteca do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher.





 Eventos comemorativos e alusivos ao
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres.





REUNIÕES DESCENTRALIZADAS





Elaboração 
da Cartilha da 

Mulher 





16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA 
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES













ALTERAÇÃO DA LEI



TRABALHO EM REDE

Serviços de Atendimento à 
Mulher vítima de violência em 

cascavel



 Atualmente o município de Cascavel
conta com Serviços Especializados no
atendimento à Mulher em Situação de
Violência, os quais são executados por
meio de políticas públicas, como por
exemplo: Assistência Social, Saúde e
Segurança Pública.



AÇÕES REGIONAIS

1° Fórum Regional de 
Enfrentamento a Violência Contra a 

Mulher -
contando com a presença de 36 

municípios

















III CONFERÊNCIA 
INTERMUNICIPAL DE 

POLÍTICAS PARA 
MULHERES DA REGIÃO 
OESTE DO PARANÁ – 25 
DE SETEMBRO DE 2015

















CAPACITAÇÃO CONTINUADA 
PARA CONSELHEIROS DE 

DIREITOS DO CMDM E 
TRABALHADORES QUE 
ATUAM NA POLÍTICA DA 

MULHER DA REGIÃO OESTE 
DO PARANÁ “EMPODERAR 

AS MULHERES PARA 
EMPODERAR A 
HUMANIDADE” 



1ª AULA
Mulheres e Pobreza











2ª AULA
Educação e Capacitação de Mulheres



















3ª AULA
Mecanismos Institucionais para o Avanço das 

Mulheres

















4ª AULA
Mulheres e Saúde













E POR QUE LUTAR 
PELOS DIREITOS DA 

MULHER?



 No Brasil, infelizmente as mulheres
constituem um segmento em desvantagem no
mercado de trabalho, nas instâncias de
decisão e na vulnerabilidade à violência
doméstica.

 Sendo que os indicadores de renda, trabalho,
saúde, e representação política ainda
apontam para relações desiguais e
hierárquicas de poder e distribuições de
recursos entre homens e mulheres.



 Os resultados da violência na vida
da mulher são devastadores,
pois trazem consequências
físicas, psicológicas e
sociais como: depressão,
ansiedade,
stress pós-traumático,
abuso de álcool e drogas,
suicídio,
incapacidade física,
distúrbios gastrointestinais,
sequelas físicas, assassinatos,
ausências no trabalho, entre outras.



Violência para mim é...



SÃO FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E FAMILIAR CONTRA A MULHER

 Violência Sexual
 Violência Patrimonial
 Violência Física
 Violência Psicológica
 Violência Moral



Lei nº 11.340/ 2006 – Lei Maria da 
Penha

 Perante a Lei todos são iguais, mas algumas pessoas
necessitam de proteção diferenciadas, como é o caso das
crianças e adolescentes, os idosos, as pessoas com
deficiência e as mulheres vítimas de violência doméstica e
familiar.

 As mulheres que convivem numa relação desigual com seus
companheiros, sendo humilhadas, menosprezadas e
violentadas, não possuem condições de superar essas
situações sozinhas. Tornam-se vítimas das imposições desses
companheiros, que chegam a usar força física para intimidá-
las.

 As agressões sofridas pelas mulheres no âmbito doméstico,
mesmo estando amparadas pelas leis dos direitos humanos,
não garantiam agilidade e a devida assistência às vítimas de
tal atrocidade.

 Mas em 7 de Agosto de 2006 foi sancionada uma nova Lei
de nº 11.340 e intitulada “Lei Maria da Penha”.



Lei 13.104/ 2015 - Lei De Feminicídio
 Alterou o Código Penal criando tipificação específica

do crime de Feminicídio, ou seja, homicídio praticado
contra mulher por razão da condição de sexo
feminino, sendo que a pena é aumentada para
1/3(um terço) até a metade.

 Art. 121 do Código Penal.
 §2º-A Considera-se que há razões de condição de

sexo feminino quando o crime envolve:
 I – Violência doméstica e familiar;
 II – menosprezo ou discriminação à condição de

mulher.



 SEM SEGURANÇA E SEM O APOIO
NECESSÁRIO É MUITO DIFÍCIL
ESCAPAR DA VIOLÊNCIA!

E COMO 
FAZER?????



DINÂMICA 
 Organizar grupos. 

 Eleger um representante para apresentar...

 Estratégias de Enfrentamento...

 Desafios a superar...

 O que é Possível fazer?



RESULTADO DOS GRUPOS
 1º GRUPO:

 O que é possível fazer.
 Mudança Cultural – práticas que visem mostrar a violência

nas mais diversas modalidades.
 Quebrar o ciclo de violências – Tabus.
 Políticas Públicas: Buscar o empoderamento da mulher a

nível educacional – Educação/Saúde/Assistência Social.
 Promover Campanhas de conscientização sobre

empoderamento da mulher, principalmente na educação
infantil – base – trabalhar desde cedo.

 Fortalecer a base do atendimento dos municípios, no que
se refere ao acesso à informação e acompanhamento dos
casos de violência junto às famílias.



 Desafios.
 Falta de recursos. Só teremos quando tivermos mais

mulheres no poder público, representando e
defendendo.

 + de 37% das famílias são chefiadas por mulheres.
 + 51 da população brasileira é composta por

mulheres.
 Retirada do agressor do núcleo familiar e não a vítima

– repensar a nível de legislação – fortalecer.



 2º GRUPO:
 O que é possível fazer.

 Inserir na grade escolar temas referentes a Direitos
Humanos.

 Se reconhecer como sujeito de direito.
 Entender sobre a prática da não violência.
 Formação continuada para as equipes que atendem a

violação de direitos a fim de empoderá-los sobre o tema.
 Ampliar as informações através das várias mídias

proporcionando o acessos de toda população – (o Vídeo
“quem ama abraça” não aparece na TV).

 Desenvolver a empatia através dos atendimentos.
 Trabalhar técnicas de defesa pessoas nos serviços de

atendimento a mulher.
 Ampliar a representação da mulher na política (espaços de

decisão, criação de leis, projetos).



 3º GRUPO:
 O que é possível fazer.

 Trabalho de Informação/ Prevenção com foco na infância e
adolescência: CMEIS/ Escolas etc.

 Serviços de atendimento aos agressores, como exemplo:
Justiça Restaurativa, com objetivo de evitar que o mesmo
(agressor) cometa violências a outras parceiras.

 Ampliar a divulgação dos canais de denúncia, disk 180,
Delegacia da Mulher (nos municípios que não há serviços).

 Nos municípios que não há delegacia da mulher, qualificar o
atendimento do setor de segurança para um atendimento
humanizado.

 Ampliar e estruturara as equipes de CREAS; Patrulha Maria da
Penha para executar medidas protetivas;

 Cofinanciamento estadual para regionalização dos Serviços de
Acolhimento de Mulheres e filhos vítimas de violência.

 Revisão e alteração das leis municipais no que se tange os
aluguéis sociais, destinados às mulheres vítimas).



 4º GRUPO:
 O que é possível fazer.

 Realizar informação das mais diversas formas
(mídia/escolas/eventos).

 Orientação dentro dos lares (famílias).
 Trabalho Intersetorial (abrir agenda nas escolas).
 Acolhimento – saber acolher – (sensibilização).
 Capacitação nos diversos serviços.



 5º GRUPO:
 O que é possível fazer.

 Empoderar as mulheres.
 Conhecimento de Direitos e Deveres.
 Fortalecimento das Delegacias da Mulher +

Delegacias.
 Humanização nos atendimentos.
 CAM – Centros de Atendimentos a Mulher –

Regionalizados.
 Campanhas continuadas.
 Recursos financeiros.
 Mobilização da sociedade.
 Inserção da Mulher na Política.
 Orientação familiar / Escola de Família.



Desafios...
 Promover o fortalecimento e a
participação das mulheres nos
espaços de poder e decisão.
As mudanças devem acontecer
na esfera cultural, educacional,
legislativa e institucional.



5.570 municípios brasileiros
GESTÃO DE PREFEITAS 

ELEITAS:
2005 a 2008 = 407 prefeitas
2009 a 2012 = 500 prefeitas
2013 a 2016 = 659 prefeitas

11,7%



 Um dos princípios fundamentais da Democracia
é a igualdade política – é só através da cota
não é suficiente.

 Em 2015 as mulheres representam somente
10% do Congresso Nacional.

 Na Câmara dos Deputados – das 513 cadeiras
– 51 são preenchidas por mulheres.

 No Senado – são 70 homens e 11 mulheres.
 E dos 26 Estados brasileiros contamos com

apenas 1 Governadora.
 E dos 54 Deputados Estaduais – 04 são

mulheres.



MUITO 
OBRIGADA


