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INTRODUÇÃO
O crescimento da violência é um fenômeno da sociedade pós-moderna
que vem sendo observado de forma generalizada no mundo e até mesmo nos
pequenos municípios brasileiros, como é o caso de Platina, localizado no
centro-oeste do estado de São Paulo, com população de cerca de 3.000
habitantes e economia baseada na agricultura.
No Setor Municipal da Saúde, têm-se constatado diariamente o
aumento de casos relacionados à violência, em especial à violência
doméstica, situações essas que tem vitimizado, especialmente, as mulheres,
as crianças e os adolescentes. Casos de violência psicológica, ameaças, lesão
corporal, abuso sexual, uso abusivo de álcool e drogas, negligência e
abandono, cada vez mais, fazem parte do cotidiano do Centro de Saúde III
de Platina, como conseqüência de uma comunidade que tem tido seus laços
afetivos enfraquecidos, principalmente, em decorrência das precárias
condições de acesso ao trabalho, à educação, à cultura, ao esporte e ao
lazer a que está submetida.
Neste sentido, o Setor Municipal de Saúde, juntamente com demais
setores do poder público municipal e da sociedade civil, como tentativa de
criar estratégias de combate à violência, iniciou no segundo semestre deste
ano, a construção de uma rede de atenção à vítima de violência.

JUSTIFICATIVA

A partir do cenário acima descrito; do entendimento de que a Área da
Saúde não se limita mais ao tratamento de doenças, mas abrange também
ações que visam a melhoria da qualidade de vida e a promoção do bem-estar

da população; a partir, da notada necessidade de se construir práticas
interdisciplinares, capazes de ofertar uma atenção integral à saúde da
comunidade; e a partir, ainda, da dificuldade de dar conta dos casos de
violência que tem chegado, progressivamente, ao Conselho Tutelar, aos
Conselhos Municipais da Saúde, da Assistência Social, da Educação, do
Idoso e da Criança e do Adolescente, às Polícias Militar e Civil, é que se
justifica a proposição desse projeto que visa a construção e a
potencializarão de uma rede de atenção à vítima de violência de Platina,
como uma das estratégias para o fortalecimento de vínculos afetivos e para
a diminuição da violência na comunidade.

OBJETIVOS

- Construir e potencializar uma rede de atenção à vítima de violência de
Platina.
- Fortalecer vínculos intersetoriais, através da promoção de ações
conjuntas com os Setores da Educação, Serviço Social, Conselhos
Municipais, Pastorais, Polícias Civil e Militar e instituições da sociedade civil.
- Contribuir para a redução da vulnerabilidade da mulher, da criança, do
adolescente e do idoso, principalmente em relação à violência intrafamiliar.
-

Intervir

precocemente

nas

situações

geradoras

de

violência,

interrompendo o processo de repetição e agravamento destas.
- Melhorar a assistência prestada às vítimas de violência, às suas famílias e
também aos agressores.
- Produzir informações e indicadores que permitam conhecer o problema e
construir propostas e projetos específicos voltados para a prevenção da
violência no município.

- Promover o acesso da comunidade a ações de cultura e de lazer, como
forma de fortalecer vínculos comunitários e afetivos.

PLANO DE AÇÃO
- Criação de um fluxo de atendimento às vítimas de violência, definido e
codificado, conhecido e pactuado por todos os integrantes da rede.
- Implantação de um sistema de informática para o registro de dados sobre
violência, interligados entre os diversos serviços que compõe a rede.
- Capacitação dos representantes que compõem a rede.
- Sensibilização e capacitação dos professores da rede municipal e estadual
da Educação e da Associação de Amparo ao Menor de Platina, dos
profissionais da Atenção Básica de Saúde, do Setor Social, Conselho
Tutelar e da Polícia Militar e Civil.
- Promoção de rodas de conversa, de eventos e de palestras sobre temas
vinculados à violência, com a comunidade.
- Promoção de atividades culturais, tais como oficinas de expressão, sessões
de cinema na praça, apresentações musicais, circenses e teatrais.
- Realização do I Fórum Municipal de Debate sobre Violência Doméstica no
município de Platina.

PRINCIPAIS RESULTADOS ESPERADOS

- Fortalecimento dos laços de solidariedade na comunidade como estratégia
de promoção da saúde e de controle de problemas causados pelas diversas
formas de violência.

- Redução do percentual de violência, em especial de violência doméstica no
município.
- Fortalecimento da rede, das equipes e dos profissionais para o combate à
violência e para o trabalho junto às vítimas e aos agressores.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

- Monitoramento através das fichas de notificação de violência.
- Monitoramento da saúde da população através de informações repassadas
pelos Conselhos Municipais, pela Polícia Civil e Militar e pelos demais
Setores Municipais.
- Avaliação dos indicadores de Saúde.
- Avaliação através de reuniões com os Conselhos Municipais.

SUSTENTABILIDADE
- Parceria com universidades, em especial com a UNESP, campus de Assis.
- Disponibilidade de recursos humanos e de parcerias com os Setores da
Educação, Serviço Social e entidades da sociedade civil.

CRONOGRAMA

Fevereiro

- Criação de um fluxo de atendimento às vítimas de violência, definido
e codificado, conhecido e pactuado por todos os integrantes da rede.
- Capacitação dos representantes que compõem a rede.

Março

- Capacitação dos representantes que compõem a rede.

Abril

- Sensibilização e capacitação dos professores da rede municipal e
estadual da Educação e da Associação de Amparo ao Menor de Platina.
- Sensibilização e capacitação dos profissionais da Atenção Básica de
Saúde.
- Sensibilização e capacitação dos profissionais do Setor Social e do
Conselho Tutelar.
- Sensibilização e capacitação dos profissionais da Polícia Militar e
Civil.
- Promoção de atividades culturais, tais como oficinas de expressão,
sessões de cinema na praça, apresentações musicais, circenses e
teatrais.
- Promoção de rodas de conversa, de eventos e de palestras sobre
temas vinculados à violência, com a comunidade.
- Promoção de atividades culturais, tais como oficinas de expressão,
sessões de cinema na praça, apresentações musicais, circenses e
teatrais.
- Promoção de rodas de conversa, de eventos e de palestras sobre
temas vinculados à violência, com a comunidade.
- Promoção de atividades culturais, tais como oficinas de expressão,
sessões de cinema na praça, apresentações musicais, circenses e
teatrais.
- Promoção de rodas de conversa, de eventos e de palestras sobre
temas vinculados à violência, com a comunidade.
- Promoção de rodas de conversa, de eventos e de palestras sobre
temas vinculados à violência, com a comunidade.
- Promoção de atividades culturais, tais como oficinas de expressão,
sessões de cinema na praça, apresentações musicais, circenses e
teatrais.
- Promoção de atividades culturais, tais como oficinas de expressão,
sessões de cinema na praça, apresentações musicais, circenses e
teatrais.
- Realização do I Fórum Municipal de Debate sobre Violência
Doméstica no município de Platina.

Janeiro

Maio
Junho
Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

RECURSOS
Indicador físico
e financeiro

Especificação

Valor total

Uni.

Quant.

Unidade

06

R$ 15.000,00

Unidade

05

R$ 15.000,00

Fichas de atendimento

Unidade

200

R$ 1.500,00

Evento (Fórum)

Unidade

1

R$ 5.000,00

Equipamento de informática completo

Unidade

2

R$ 5.000,00

04

R$ 3.500,00

Capacitações ( incluindo gastos com
palestrante, com deslocamento e
hospedagens)
Atividades culturais (incluindo gastos
com oficineiros, artistas, infraestrutura)

Evento (Rodas de conversa e palestras) Unidade
Total

R$ 45.000,00
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