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Comunicação
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MUNICIPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO
Construção do Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres
Projeto de estruturação da Coordenadoria da Mulher no que se refere à aquisição de mobília
Projeto para a construção do Centro de Referência – participando da consulta popular – Crede-Norc

Integração com municípios da região
Encontro de formação financeira

Cedência de linha telefônica para a patrulha Maria da Penha
Projeto Sala de Espera / Rede de Proteção

Participação efetiva no Conselho Municipal de Direitos da Mulher e Fórum Permanente da Mulher, prestando suporte
administrativo
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11 Anos Lei Maria da Penha
Seminário Regional “Vamos falar sobre
violência contra a mulher?”

1º Encontro de Prevenção
à Violência Contra a Mulher
no 27º GAC e proposta de realização anual,
focando o ingresso de novos recrutas
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Engajamento das instituições do município, mobilizando seus públicos
internos foi de grande valia para o sucesso das atividades da
Coordenadoria durante o ano
Produção e entrega porta à porta do material, esclarecendo sobre a prevenção ao câncer
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Estabelecimento de parceria junto a Smed e 36ª CRE,
visando à integração destes órgãos para elaboração de
projetos e a disseminação de informações em caráter
preventivo ao público em instituições escolares;

Fórum Institucional
de Saúde Mental
Caps Colmeia
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MÊS DE

ATENIMENTOS

MÊS DE REFERÊNCIA

ATENIMENTOS

REFERÊNCIA

MAIO

MÊS DE
REFERÊNCIA

17

SETEMBRO

32

OUTUBRO

34

JULHO

39

NOVEMBRO

31

AGOSTO

35

DEZEMBRO

18

ATENDIMENTOS

REFERÊNCIA

MARÇO

45

AGOSTO

65

ABRIL

33

SETEMBRO

41

MAIO

60

OUTUBRO

34

JUNHO

47

NOVEMBRO

30

JULHO

24

DEZEMBRO

50

TOTAL
236

NTOS

MÊS DE

25

JUNHO

TOTAL

ATENDIME

445
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Atendimentos Sala de Espera
O projeto Sala de Espera atende semanalmente mais de 20 casos. Em 2016 ocorreram 1.200 Boletins de Ocorrência (BO’s) na
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Em 2017, a média, também, girou em torno dos 100 casos/mês. No
contato com as pessoas atendidas pelo projeto, registra-se avaliação positiva, pois na maioria dos casos, a Equipe da
Coordenadoria, juntamente com os demais serviços parceiros, tem conseguido levar informações, encaminhar atendimentos e
procedimentos na busca das soluções das demandas trazidas, conseguindo, em vezes expressivas, fazer o resgate da dignidade e
da autoestima da pessoa envolvida. A proposta é desenvolver um trabalho humanizado de ressocialização e inserção social dos
indivíduos, cidadãos de direito que por vezes os tem suprimido ou os desconhecem.
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Acolhimento do caso, acompanhamento na Delegacia se necessário, bem como, a exame de corpo delito,
orientações sobre as audiências, encaminhamento para Defensoria Pública, atendimento psicológico para a mulher
na Coordenadoria da Mulher e crianças no Creas.
Apoio para inserção no mercado de trabalho (elaboração de currículos, cartões de visita, cadastro em serviços,
encaminhamentos para cursos).
Apoio para as solicitações de vaga em escola infantil (à medida que a mulher passa a se inserir no mercado de
trabalho) transferência de escola (quando a mulher sai do domicilio com os filhos).
Encaminhamentos para inserção em projeto habitacional, aluguel social (pois há casos em que a mulher precisa sair
do domicílio, pois o homem já tinha a casa própria antes da união, ou residem na casa de parentes dele).

Encaminhamentos para realização de cadastro único para programas do governo federal junto a SMDS, solicitação
de segurança alimentar, solicitação de roupas (algumas vezes sai da moradia apenas com a roupa do corpo) móveis
(em alguns casos o agressor destrói ou queima os móveis).
Em algumas situações são identificadas necessidades de encaminhamento da mulher e filhos para as Unidades
Básicas de Saúde ou Estratégias de Saúde da Família.

