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Tema
 Prevenção e 

combate  à violência 
doméstica contra a 

mulher

Delimitação do tema
Violência doméstica 
contra a mulher no 
âmbito familiar no 
Bairro José Bento em 

Jataí (GO)



Problema
- altos índices de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral contra a mulher.

- a cada 60 segundos 9 mulheres são agredidas no Brasil, cerca de 1,3 milhão de mulheres 

agredidas só no nosso país.

- no ano de 2016, tramitaram na Justiça Nacional mais de um milhão de processos referentes a 

violência doméstica contra a mulher, correspondendo a 1 processo a cada 100 mulheres 

brasileiras. Dos quais, ao menos 13,5 mil são casos de feminicídio (CNJ, 2017).   

- segundo as estatísticas do IBGE (2020), Goiás está em quinto lugar em homicídios de 

mulheres

- na comarca de Jataí (GO), os  resultados parciais  obtidos em 301 processos, são os 

seguintes: vítima 3,2% são menores de 18 anos,42,8% têm entre 18  e 30 anos, 46% entre 3 e 

5 anos 1,6% 50 e 60 anos, 6,3% apresentam igual ou superior a 60 anos. Agressor: 0% são 

menores de 18 anos, 29,5% tem entre 18 e 30 anos,42,6% tem 30 e 50 anos, 9,3% tem 50 e 60 

anos, 1,6% apresentam idade a mais de 60 anos, e 14,4% dos casos analisados não constam a 

idade dos agressores. https://www.gettyimages.pt/fotos/viol%C3%
AAncia-dom%C3%A9stica?mediatype=phot
ography&phrase=viol%C3%AAncia%20do
m%C3%A9stica&sort=mostpopular

https://www.gettyimages.pt/fotos/viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica?mediatype=photography&phrase=viol%C3%AAncia%20dom%C3%A9stica&sort=mostpopular
https://www.gettyimages.pt/fotos/viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica?mediatype=photography&phrase=viol%C3%AAncia%20dom%C3%A9stica&sort=mostpopular
https://www.gettyimages.pt/fotos/viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica?mediatype=photography&phrase=viol%C3%AAncia%20dom%C3%A9stica&sort=mostpopular
https://www.gettyimages.pt/fotos/viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica?mediatype=photography&phrase=viol%C3%AAncia%20dom%C3%A9stica&sort=mostpopular


Justificativa
Diante dos problemas apresentados, é fundamental a implantação da PATRULHA MARIA DA PENHA juntamente 

com a realização de palestras em escolas com o objetivo de conscientizar e coibir a violência contra a mulher no âmbito do 

Bairro José Bento, que depois pode ser estendido a outros bairros.

Neste bairro há uma grande quantidade de mulheres de baixa renda e baixa escolaridade e sem conhecimento 

dessa problemática, seja em como proceder a uma denúncia, seja por medo de seus companheiros ou até mesmo por 

depender financeiramente dos maridos. A inclusão desta temática nas escolas públicas, será de suma importância para a 

mutação social e consequente redução da violência contra as mulheres e meninas. A Patrulha Maria da Penha, formada 

por uma dupla de Guardas Municipais, atuará na proteção, prevenção, monitoramento e acompanhamento das mulheres, 

vítimas de violência doméstica e familiar.



Objetivos
Objetivos: 

Geral

●Conscientizar as crianças, jovens e adultos e principalmente as mulheres sobre a prevenção da violência contra a mulher, 

fazendo, assim, um trabalho de humanização na comunidade quanto ao respeito às mulheres.

Específicos

●Implantar a patrulha Maria da Penha dentro da Guarda Civil Municipal com o objetivo de dar apoio às mulheres vítimas de 

violência doméstica;

●Divulgar a patrulha Maria da Penha junto às escolas dos bairros vizinhos e à comunidade do Bairro José Bento e demais 

bairros carentes do Município de Jataí;

●Divulgar a patrulha Maria da Penha no Município de Jataí;

●Distribuir panfletos conscientizando a população a respeito da violência contra a mulher.



metodologia Para o desenvolvimento deste projeto de intervenção serão 

realizadas as seguintes ações:

● Patrulha Maria da Penha no Bairro José Bento.

● Elaboração e distribuição de panfletos de prevenção à violência 

Doméstica.

● Palestras na Escola Municipal Isabel Franco, que atende quase 

toda a demanda do Bairro José Bento, visando uma 

conscientização de crianças, adolescentes, professores e a 

comunidade sobre a violência doméstica contra a mulher

● Diálogo com liderança comunitária no setor José Bento;

● Criação do Disque denúncia através do telefone 153 em parceria 

com a DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher.



cronograma

Ações
Setembro de 2020

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Patrulhamento no Bairro José Bento X X X X

Distribuição de panfletos pelo Bairro X

Palestras na escola Isabel Franco X

Participação em rádio e TV para conscientização 
da população

X



Recursos
Recursos Humanos

●Agentes da Guarda Civil Municipal;
●Gestão, professores e estudantes da escola;
●Delegado(a) e servidores da Delegacia de Atendimento à Mulher 

(DEAM) e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher

●Lideranças do Bairro

Recursos Materiais 

●Publicidade nas mídias sociais;
●Palestra com o Delegado da Delegacia de Atendimento à Mulher;
●Banner;
● Panfletos para distribuição nas ruas do bairro;
●Adesivos em veículos automotor nas ruas da cidade.;
●Veículo da GCM

https://www.gbnews.com.br/single-post/2019/08/05/P
atrulha-Maria-da-Penha-Rio-ganha-mais-um-instrume
nto-de-combate-%C3%A0-viol%C3%AAncia-dom%C
3%A9stica
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O  acompanhamento do projeto será feito por meio de 

reuniões, diálogo com as lideranças e na Escola Isabel 

Franco.

E a  avaliação final ocorrerá a partir da reunião entre 

todos os envolvidos para identificar se houve resultados 

positivos.

Acompanhamento 
e avaliação do 

projeto
Espera-se, com a execução deste projeto, que ocorra a 

redução da violência doméstica contra a mulher, 

conscientização das crianças e adolescentes  sobre a 

referida violência.

Se a avaliação for positiva, o Projeto pode ser estendido 

a outros bairros.

resultados 
esperados
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