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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar a experiência, da tentativa persistente e 
constante, da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher - CMDM, ambos de Mandaguari/PR, em ampliar e qualificar a Política 
Municipal da Mulher no município. Com o aumento no número de casos de violência cometida 
contra mulheres, bem como a crueldade empregada em tais casos, a discussão de ações de 

enfrentamento e combate é imprescindível. Neste sentido, apresentaremos todas as atividades 
realizadas a partir do ano de 2016, sempre levando em consideração que fazemos parte de um 
município classificado como pequeno porte II. 
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Introdução: 

As Políticas para as Mulheres no Brasil foi institucionalizada a partir da Lei 

nº 7.353/1985, que cria o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, vinculado 

ao Ministério da Justiça. 

A partir da análise da legislação sobre os tema, percebe-se que houve um 

espaço de tempo em que não houve importantes realizações no cenário nacional 

com relação a política para as mulheres, prova disto é que somente por meio da 

Medida Provisória nº 103/2003, especificamente no artigo 1º, parágrafo 3º, inclui 

a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres como órgão integrante da 

Presidência da República.  
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Desde então esta Secretaria fomentou inúmeras ações, entre as mais 

relevantes estão a realização das Conferências Nacional de Políticas para 

Mulheres, sendo que a primeira aconteceu no ano de 2004, a elaboração do I  e 

II Plano Nacional de Política para Mulheres, sendo o primeiro elaborado no ano 

de 2005. 

Toda essa organização em nível nacional possibilitou e despertou os 

municípios a também planejarem em âmbito local a política para as mulheres.  

A partir deste ano, a Secretaria Nacional de Política para Mulheres - 

SNPM foi vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

Com a mudança no cenário nacional, no contexto de desmonte dos 

direitos e consequentemente das políticas sociais, apresentamos aqui a 

experiência municipal frente as dificuldades, que já existiam, e que recentemente 

vem aumentando. 

Este trabalho tem como objetivo central, continuar demonstrando que, 

apesar do contexto, a resistência é urgente e necessária, bem como dar 

visibilidade as situações de violência vivenciada por inúmeras mulheres, e ainda 

continuar buscando aprimoramento das estratégias e ações já desenvolvidas. 

 

 

Desenvolvimento: 

A partir da crescente demanda de atendimento a mulheres em situação 

de violência e das discussões realizadas no CMDM, o município continua 

planejando, articulando, monitorando e avaliando as ações desenvolvidas. 

Conforme consta no Plano Municipal de Políticas Públicas para Mulheres 

no Município de Mandaguari na Vara Criminal do Poder Judiciário da Comarca 

de Mandaguari, no ano de 2018, constava 53 casos ativos que envolviam 

mulheres que se enquadravam em situações de violência doméstica. Enquanto 

que se tratando de processos em andamento aqueles relativos a violações de 

direitos (agressão física, verbal, ameaças), alimentos, guarda, divórcio, 

regulamentação de visitas, dentre outros, havia o número de 465 processos. 

Como a quantidade de casos de violência contra a mulher vem 

aumentando drasticamente, os meios de comunicação estão veiculando cada 



 

vez mais, reportagens que tratam sobre o tema, inclusive daqueles casos 

considerados cruéis e que tiveram repercussão nacional. 

Em Mandaguari, infelizmente, este cenário não está sendo diferente. 

Neste sentido, verifica-se algumas reportagens locais que demonstram tal fato, 

como por exemplo, “PM registra três agressões contra mulheres no mesmo dia”, 

no dia 18 de março deste ano; “2018: a cada cinco dias, uma mulher foi vítima 

de violência em Mandaguari”, veiculada no dia 25 do mesmo mês e ano.  

A seguir listamos todas as ações realizadas a partir da apresentação do 

Projeto Mulheres em Foco, no VI Congresso Paranaense de Assistentes Sociais 

- CPAS, em novembro de 2015.  

 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM (Desde 2015) 

Apesar de tímida, o conselho continua se reunindo periodicamente, com 

o objetivo de dar sequência a discussão da Política Municipal para Mulheres no 

Município de Mandaguari. As reuniões continuam mensalmente, sendo que no 

ano de 2016 foram realizadas 12; em 2017, o total de 04; em 2018, o total de 06; 

e em 2019, o total de 05 reuniões até o momento. 

Levando em consideração que no conselho existem pessoas de 

diferentes formações e setores, uma das metodologias utilizadas neste ano para 

ampliar o entendimento sobre a violência contra a mulher, é a apresentação de 

vídeos, de curta duração, que tratam sobre o tema, como por exemplo, “Sport 

TV faz ação no Dia da Mulher e jornalistas leem comentários machistas”. 

 

Grupo Socioeducativo “Maria Bonita” (Desde 2016) 

A partir da demanda recorrente no Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS de mulheres chefes de família, ficou claro para a equipe técnica 

do órgão a urgência de realização de trabalho específico. A partir desta 

constatação foi elaborado o referido grupo com o objetivo de dar suporte para 

mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social, a partir da perspectiva 

dos direitos sociais e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

Como prova deste trabalho exitoso, esta ação foi aprovada e apresentada 

em alguns eventos, tais como: no III Encontro Regional de Psicologia e 

Assistência Social da Universidade Estadual Paulista – UNESP, em Assis – São 



 

Paulo em 2016 e na I Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS, em Florianópolis - Santa Catarina, neste 

ano. 

 

Visita ao Centro de Atendimento à Mulher  - CAM de Apucarana/PR (2017) 

O processo de capacitação das equipes e das conselheiras municipais do 

CMDM se dá de variadas maneiras. Entendemos que conhecer equipamentos 

que executam serviços também é uma forma de capacitação continuada, 

levando em consideração que nestes momentos é possível aprender novas 

metodologias e procedimentos.  

A partir desta visita foi possível ampliar as estratégias de intervenção 

municipal, inclusive com profissionais de referência nacional. 

 

Reunião com autoridades locais (2017) 

A reunião aconteceu no dia 16 de maio de 2017 promovida pela SMAS e 

contou com a presença da Secretária Municipal de Assistência Social,  

Presidente e psicóloga da Comunidade Social Cristã Beneficente - CSCB, 

coordenadoras de CRAS e CREAS, delegado e uma estagiária de direito que 

atuava no local e a juíza da Vara da Família da Comarca de Mandaguari. 

O objetivo foi debater a crescente demanda de atendimento a mulheres 

vítimas de violência no município, a necessidade de criar um serviço que atenda 

homens autores de violência, e ainda, discutir sobre a possibilidade de implantar 

casa abrigo para mulheres vítimas de violência. 

 

Grupo socioeducativo com mulheres privadas de liberdade (2017) 

Nos meses de junho a agosto de 2017, as técnicas do CREAS realizou 

grupo socioeducativo com as mulheres que se encontram em situação de 

privação de liberdade no setor da carceragem da 55ª Delegacia Civil. No período 

de quatro meses, semanalmente eram realizados rodas de conversa com as 

mesmas, abordando temas como: saúde, direitos reprodutivos, igualdade de 

gênero, condições de privação de liberdade, família, dentre outros. 

 

Encontro de Mulheres de Mandaguari (2018) 



 

Após a visita no CAM de Apucarana foi possível articular este encontro, 

no dia 03 de abril de 2018, uma parceria entre a SMAS e o CMDM e teve como 

objetivo principal o fortalecimento de políticas públicas dos direitos das mulheres 

no município. O evento teve a presença da senhora Terezinha Beraldo Pereira 

Ramos, representante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. O evento 

contou com a presença de equipes técnicas de municípios vizinhos que também 

tem o interesse em discutir o tema de forma regional.  

 

Unidade Móvel de Proteção e Atendimento às Mulheres (2018)                              

O objetivo foi promover outra ação de “Sensibilização e Enfrentamento a 

Violência contra a Mulher”, realizada pela SMAS, CREAS, CRAS, Espaço 

Conviver e CSCB, no dia 06 abril de 2018.  

Na ocasião houve carreata, atendimentos e orientações às mulheres 

atendidas pela rede de serviços socioassistenciais do Município, por meio das 

equipes técnicas do CREAS e CRAS, leitura de texto elaborado pelo senhor 

Paulo Campagnolo da CSCB, intitulado como “Ato da Não Violência contra as 

Mulheres” e exposição de arte sobre a temática.   

 

Plano Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (2018/2021) 

Visualizando a necessidade de possuir documentos que balizem as 

deliberações do CMDM, bem como a execução das políticas públicas municipais 

direcionadas, a SMAS visualizou a importância de elaborar o Plano Municipal de 

Políticas Públicas para Mulheres. 

O referido documento foi discutido pelo conselho municipal, na reunião 

ordinária, realizada no dia 11 de junho de 2018 e, devidamente aprovado, por 

meio da Resolução nº 01/2018 - CMDM, publicado no jornal “O Diário do Norte 

do Paraná”, no dia 19 de junho de 2018. 

Diante da necessidade, já iniciamos uma pesquisa com as unidades que 

atendem mulheres, com o objetivo de revisar o diagnóstico municipal do plano. 

O foco é apresentar dados atualizados para os governos municipal, 

estadual e nacional, demonstrando desta forma a importância do município 

possuir serviços, programas, projetos e benefícios que venham de encontro com 

a necessidade de mulheres, inclusive aquelas vítimas de violência. 



 

Temos como meta tabular os dados, bem como analisá-los ainda neste 

ano, levando em consideração que acontecerá a V Conferência Nacional de 

Políticas para Mulheres.  

 

Campanha Socioeducativa “Prevenção e Enfrentamento da Violência 

Contra a Mulher - Uma Vida sem violência é um direito de todas as 

mulheres!” (2018) 

A ação foi executada pelas equipes técnicas do CRAS e CREAS por meio 

de capacitação de servidores do sexo masculino, de todos os setores da 

Prefeitura de Mandaguari, sendo em sua maioria da Secretaria de Urbanismo, 

Obras e Serviços Públicos, inclusive com a presença do prefeito e promotor de 

justiça, que aconteceu no dia 24 de outubro de 2018.  

Na ocasião foi exibido um filme (O amor e a fúria) com mote da campanha 

e, em seguida, debate, dirigido pelo senhor Paulo Campagnolo, coordenador e 

professor da CSCB. 

 

Roda de Conversa “Enfrentamento às Diversas Formas de Violência Contra 

a Mulher” (2018) 

Foi realizada a roda de conversa, no dia 30 de novembro de 2018, uma 

ação da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com o CREAS, 

CMDM, Poder Judiciário e Conselho da Comunidade. 

O evento contou com a participação de Evelin Cavalini Santana, 

Conselheira Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), representante do mesmo 

órgão no Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

(CONATRAP), coordenadora regional sul da Articulação Brasileira de Lésbicas 

(ABL). 

 

Encontro com as servidoras da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços 

Públicos (2019) 

Realizado no dia 11 de março, pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social, que teve como objetivo orientar as mulheres sobre a saúde das mesmas, 

contando com a presença de um médico e com a realização de alguns 



 

procedimentos, como aferição de pressão arterial e encaminhamentos para 

exames preventivos.  

 

Campanha socioeducativa “A cada passo, uma grande mulher” (2019) 

Desenvolvida em parceria entre CRAS e CREAS, no dia 14 de março, 

com a ministração de palestra pela senhora Terezinha Beraldo, com usuários 

dos serviços socioassistenciais e trabalhadoras que integram a rede de serviços. 

 

Curso de Capacitação para mulheres da ACAMAN (2019) 

A Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social em parceria com o Centro de Integração Empresa e Escola 

do Paraná – CIEE realizaram curso exclusivo para mulheres da Associação dos 

Catadores de Mandaguari – ACAMAN, no dia 19 de junho de 2019, com o tema 

“Auto estima e motivação”.  

 

Grupo de Diálogo Universidade - Cárcere-Comunidade - GDUCC (2019) 

O Grupo de Diálogo Universidade - Cárcere - Comunidade é um Projeto 

de Extensão, da Universidade Estadual de Maringá - UEM, ligado ao 

Departamento de Direito Privado e Processual. 

Foram realizados 3 encontros teóricos e 10 encontros práticos por grupo 

de pessoas do GDUCC na Cadeia Pública da 9ª SDP com as mulheres privadas 

de liberdade, semanais (terça-feira), no período da tarde, entre os meses de abril 

e junho.  

A meta é discutir sobre a experiência no CMDM e discutir sobre o 

atendimento à mulheres privadas de liberdade que estão na 55º Delegacia Civil  

de Mandaguari/PR. 

 

Palestra Lei Maria da Penha no IML: Teoria e Prática (2019) 

O evento foi realizado no dia 21 de maio de 2019, na PUCPR em Maringá, 

na qual participaram 02 profissionais da SMAS, uma delas presidente do CMDM, 

e uma conselheira não governamental. 

 



 

Protocolo de Atendimento à Mulher em Situação de Violência - Cianorte/PR 

(2019) 

Houve o lançamento do protocolo, que aconteceu no dia 18 de junho de 

2019, no município de Cianorte/PR, na qual duas profissionais da SMAS e 

CREAS participaram.  

 

Projeto Trilhando Novos Caminhos: grupo de reeducação e 

responsabilização de homens autores de violência doméstica contra 

mulheres (2019) 

O presente projeto é uma proposta de intervenção que tem como objetivo 

construir um serviço de reeducação e de responsabilização para homens autores 

de violência doméstica contra as mulheres no município de Mandaguari. A 

proposta se fundamenta na realização de grupos e oficinas, durante 3 meses, 

com 12 encontros, realizados na segunda-feira, das  18h às 19h.  

O trabalho com o primeiro grupo aconteceu nos meses iniciais do corrente 

ano. A partir desta primeira experiência, o projeto está passando por 

reformulação na metodologia, para melhor contemplar os objetivos previamente 

estabelecidos.  

 

Capacitação de lideranças cristãs femininas (2019) 

A SMAS vem discutindo com alguns parceiros sobre a possibilidade de 

elaborar o projeto de capacitação de lideranças cristãs femininas, para o ano de 

2019, sobre a violência contra a mulher neste contexto. 

A preocupação surgiu principalmente a partir do conhecimento da 

pesquisa realizada na Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, na 

qual constatou que 40% das mulheres vítimas de agressões físicas e verbais de 

seus companheiros se declararam evangélicas. 

Foram realizadas, desde o mês de abril três reuniões com este objetivo, 

as quais aconteceram nos meses de abril e maio. Nas mesmas foram definidos 

os temas, possíveis palestrantes, carga horária e datas. 

 

Considerações finais 



 

Torna-se imprescindível relembrar o contexto da qual o Município de 

Mandaguari está inserido, ou seja, classificado como pequeno porte II, com 

população registrada no censo de 2010 a quantidade de 32.658 pessoas, 

contando em sua estrutura administrativa 10 secretarias municipais. Contudo, 

não possui departamento específico responsável pelo planejamento, execução, 

avaliação e monitoramento da política pública para a mulher. 

Entretanto, a SMAS em conjunto com o CMDM vem reunindo esforços 

para consolidar a referida política no município, em resposta contrária ao cenário 

político, econômico e social dos últimos meses.  

Esta postura vem de encontro com o mote utilizado pelo conjunto 

CFESS/CRESS neste ano, na arte alusiva ao dia 15 de maio que é “Se cortam 

direitos, quem é preta e pobre sente primeiro” e do próprio tema proposto no VII 

CPAS, sendo “o trabalho da/do assistente social em tempo de retrocessos: 

defesa de direitos e lutas emancipatórias”.  

Entendemos que é relevante ampliar a discussão com homens e meninos 

sobre temas como igualdade de gênero, masculinidade, paternidade, papéis 

“masculinos”, dentre outras pautas. Fortalecer as parcerias existentes, tais 

como, a secretaria de saúde com relação ao preenchimento da ficha de 

notificação compulsória das situações de violência contra a mulher e, inclusive 

iniciar outras, principalmente com a instituição de nível superior existente no 

município para verificar a possibilidade de implantar projetos de extensão, entre 

outros.  

Aliado a todo este cenário, um dos objetivos é levar ao conhecimento da 

população sobre o movimento feminista, suas vertentes, classificados por alguns 

como “feminismos” e suas profundas contribuições para conquista dos direitos 

políticos e sociais das mulheres, historicamente, julgada e colocada em situação 

inferior ao homem, aquela que não é digna de atenção em qualquer de suas 

demandas. 
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