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Palotina
O Conselho da Comunidade de Palotina promoveu projeto com objetivo de
ressocializar homens agressores. É uma medida cautelar em que os
agressores devem participar de dez encontros com psicólogos e assistentes
sociais, com o objetivo de conscientizar e reeducar a respeito da violência
contra a mulher.
O projeto já existe há mais de um ano e fica a critério do magistrado atuante
na vara a decisão de quais agressores devem ir para a terapia. O projeto foi
divulgado na Rede Paranaense de Televisão – RPC
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São Mateus do Sul
O Conselho da comunidade de São Mateus do Sul organizou duas palestras a
respeito da violência doméstica contra a mulher, ministradas pela psicóloga
Rosana Elke Vistuba, nas dependências do CREAS.
A primeira palestra foi realizada na terça feira dia 22, com as vítimas da violência
doméstica, que já participam dos cursos oferecidos pelo CREAS, e alguns
voluntários, estando presente o Presidente do Conselho. Foram passados
materiais de mídia, como vídeos, foi entregue uma folha com orientações, uma
lembrança confeccionada pelo Conselho, e ao final foi servido um café da tarde.
A segunda palestra foi realizada na sexta feira dia 25, com os agressores que
possuem determinação judicial para comparecer em oito encontros do grupo
Conviver. Também foram expostos materiais de mídia, e ao final foi servido um
café da tarde.
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São Miguel do Iguaçu
O Conselho Gestor de Penas Alternativas de São Miguel do Iguaçu, nesta
segunda-feira (21/08/2017), às 15 horas, em parceria com o CREAS o e o
Centro Cultural, na pessoa de Álvaro, promoveu ação referente ao Programa
Nacional Justiça pela Paz em Casa, em que a Sr. Mara Solange Tiemann,
assistente social e vice-presidente do CPASMI, caracterizou-se de mulher
agredida. Na ocasião, juntamente com os demais membros do conselho e
servidores do CREAS, foi às ruas da área central da comarca de São Miguel
do Iguaçu para proceder à entrega de materiais informativos sobre o
combate à violência doméstica contra a mulher, com objetivo de erradicar as
várias formas de violência contra as mulheres, além de informar e orientar
sobre seus direitos. O MM. Juiz de Direito Hugo Michelini Junior e o
representante do Ministério Público o Promotor Felipe Segura Guimarães
Rocha também apoiaram essa ação.
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Campo Largo
O Conselho da Comunidade de Campo Largo realizou, no dia 24 de agosto,
palestra para pais e professores no CMEI Victor de Almeida Barbosa. A ação
visou principalmente atuar na prevenção da Violência Contra a Mulher.
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Porecatu
O Conselho da Comunidade de Porecatu promoveu palestras em parceria com
o CRAS, junto aos grupos com os quais é realizado o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculo, em que foi abordado um vídeo da revista
Superinteressante com o intuito de esclarecer o que as mulheres vítimas de
violência enfrentam no seu dia-a-dia. Após o vídeo, as dúvidas dos participantes
da palestra foram esclarecidas pelo funcionário Rafael Agostinho, que realizou a
entrega de folders com o número telefônico do Disque Denúncia.
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Ponta Grossa
O Conselho da Comunidade de Ponta Grossa, nos dias 23, 24 e 25 de
agosto, realizou palestras com os apenados da Cadeia Pública Hildebrando de
Souza e na Penitenciária Estadual de Ponta Grossa, com o objetivo de explanar
sobre a violência doméstica e familiar, bem como esclarecer dúvidas referentes
à Lei Maria da Penha.
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Maringá
O Conselho da Comunidade de Maringá, no dia 21 de agosto de 2017,
realizou, nas dependências do Fórum Estadual de Maringá, entrevistas para
a TV Rede Massa. Para a entrevista houve a participação da juíza da 5ª Vara
Criminal, Dra. Mônica Fleith, e a Presidente do Conselho da Comunidade de
Maringá, Srª Helena Maria Ramos dos Santos. Com esse mecanismo para
comunicação, obtiveram êxito em propagar informações sobre a Semana
Nacional de Justiça pela Paz em Casa para o maior número de pessoas,
principalmente para as mulheres, a fim de que possam ter o conhecimento
para a prevenção da violência doméstica e familiar.
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No dia 22 de agosto de 2017, no gabinete da juíza Monica Fleith, magistrada do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher e Vara de Crimes
contra Crianças, Adolescentes e idosos de Maringá, foi realizada uma entrevista
para a rádio CBN, com o intuito de divulgar que nesta semana os olhares
estariam voltados para o tema de violência contra mulheres, e que nas Varas
Criminais especializadas em Violência Doméstica haveria a intensificação de
audiências que tratassem sobre violência doméstica e familiar contra a mulher.
Ainda em entrevista, a Dra.ª Mônica informou que os magistrados do Estado do
Paraná realizariam uma capacitação, em busca do aprimoramento para o
atendimento da violência contra mulher. Segue o link da entrevista completa:
http://www.cbnmaringa.com.br/page/noticias_detalhe.asp?cod=255185
Ainda no dia 22 de agosto de 2017, o Conselho da Comunidade de Maringá
realizou a roda de conversa “Maria Bonita”, com mulheres de familiares que
estão privados de liberdade e com a comunidade. O objetivo foi de proporcionar
conhecimento para as mulheres sobre as diversas formas de violência descritas
na Lei 11.340/2016 – Lei Maria da Penha, bem como a prevenção, além de
informar sobre a rede de atendimento especializada sobre a violência doméstica.
Também foi aberto espaço para a escuta dos relatos de violência sofrida pelas
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mulheres. Nas falas, foi possível verificar que as mulheres estão buscando
mecanismos para a prevenção e a erradicação da violência e que a divulgação
da Semana Nacional de Justiça pela Paz em Casa gerou curiosidade pela
participação nas atividades. Nessa ação, houve a presença da RPC TV, porém
até o momento a matéria não foi ao ar.

No dia 24 de agosto de 2017, o Conselho da Comunidade de Maringá promoveu
uma palestra na cadeia pública com as mulheres privadas de liberdade, com o
objetivo de compartilhar informações sobre a Lei 11.340/2006 – Lei Maria da
Penha, principalmente no que tange a violência contra a mulher e quais os
mecanismos de proteção contra a violência. Obteve-se uma grande participação
das mulheres e diversos relatos sobre violências já vivenciadas, no final, foi
servido um coffee break.
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No dia 25 de agosto de 2017, a presidente do Conselho da Comunidade de
Maringá, Helena Maria Ramos dos Santos, concedeu uma entrevista para a
Rádio da Universidade Estadual de Maringá, com o objetivo de informar sobre
os tipos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, bem como
sua prevenção. A Dr.ª Mônica Fleith também concedeu uma entrevista para a
Rádio UEM. Seguem os links para o acesso completo às entrevistas:
https://www.facebook.com/UEMFM/videos/1443321492426134/
http://www.uemfm.uem.br/9-noticias/311-semana-nacional-de-justica-pelapazem-casa
Foram encaminhadas para o e-mail institucional de cada estudante da
Universidade Estadual de Maringá informações sobre prevenção à violência
doméstica e familiar contra mulheres. No panfleto informativo, foram
proporcionadas informações sobre os tipos de violência contra mulheres, bem
como os equipamentos especializados para busca de ajuda.
Também foi promovida a divulgação sobre a Semana Nacional por meio do site
da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Estadual de Maringá –
UEM. Segue o link:
http://www.noticias.uem.br/index.php?option=com_content&view=article&
id=21930%3Asemana-nacional-de-justicapelapaz&catid=987%3Anovidades#.WZ3Szk7gl
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Para todas as ações desenvolvidas durante a Semana, o Conselho da
Comunidade de Maringá contou com a parceria da Universidade Estadual de
Maringá e a 5ª Vara Criminal - Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra
a mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e idosos de Maringá.
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Lapa
O Conselho da Comunidade de Lapa promoveu palestra sobre o Tema
Justiça Paz em casa, com a Subtenente aposentada Arlete Rosa Drabeski
Oliveira, abordando todos os tipos de violência. Na palestra, houve relatos
de várias experiências de mulheres que sofriam violência doméstica, além
da apresentação de slides e fotos de mulheres agredidas e mortas. As
participantes também falaram de algumas experiências que passaram com
companheiros agressores.
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Irati
O Conselho da Comunidade de Irati divulgou a Semana Nacional da Justiça
pela PAZ EM CASA na Rádio Najuá durante todos os dias da semana,
através de vinhetas orientativas e de entrevista especial sobre “Violência
Doméstica” com a advogada Sandra Lia Bazzo Barwinski. Houve, ainda, a
fixação de Faixa alusiva à Semana Nacional de Justiça pela PAZ EM CASA
em frente ao Fórum da Comarca de Irati, onde foram realizadas audiências
de Instrução e Julgamento durante toda a semana. Ocorreu o movimento da
Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Irati, com
adesão à Campanha pela PAZ EM CASA nas redes sociais e repasse de
folders informativos para as funcionárias do comércio. Também houve a
divulgação da Semana Nacional da Justiça pela PAZ EM CASA na Câmara
de Vereadores no dia 22/08/17, a partir das 19 horas, sendo transmitida ao
vivo pela Rádio local. Foram distribuídos à população mais de 2 mil panfletos
orientativos doados pelo CREAS, com informações sobre as várias formas
de violência e os serviços disponíveis para atendimento. A Campanha da
Justiça pela PAZ EM CASA também foi divulgada durante a reativação do
Programa Municipal Ecotroca no dia 23/08/17, realizado na Associação dos
Servidores Públicos para população dos Bairros Pedreira, Vila Raquel,
Nhapindazal, Fragatas e Vila Matilde, com distribuição de Folders
informativos para as Mulheres durante a fila para a troca do lixo reciclado por
ticket alimento. Ocorreram, ainda, visitas a bares com a Campanha “#Não é
Cantada” com o cartaz ASSEDIÔMETRO, ação promovida pelo NUMAPUNICENTRO. Foi realizado o III Seminário de Inovação, Pesquisa e
Extensão: "Violência contra a mulher: como enfrentar? Esse debate é
exclusivo das mulheres?" – Mesa Redonda que aconteceu no dia 22 de
agosto no horário das 10h às 12h, com a participação da Professora Kátia
Alesxandra dos Santos da UNICENTRO, coordenadora do Núcleo Maria da
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Penha (NUMAPE), da psicóloga Celina Cabral Laurindo do CREAS, do
psicólogo Felipe Rosa do CRAS Lagoa, e da pedagoga Ana Claudia Marochi
do IFPR-Irati.
No dia 22 de agosto, foi realizado um mini-curso virtual sobre Violência
sexual, ministrado pela professora do Curso Técnico de Informática
Integrado ao Ensino Médio do IFPR- Irati Thalita Scharr Pimenta e pela
psicóloga Thaysa Zubek Valente do IFPR-Irati. No dia 25/08/17, às
17h30min, ocorreu a palestra “PAZ EM CASA” no Conselho da Comunidade,
para participantes das Audiências Concentradas agendadas no Fórum da
Comarca durante a semana, com a apresentação de informativo de serviços
disponibilizados à mulher e à família. Também foram veiculados informes da
Semana Nacional de Justiça pela PAZ EM CASA e ações parceiras no Jornal
Hoje Centro Sul e Jornal Folha de Irati de circulação regional;
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Guaíra
O Conselho da Comunidade de Guaíra promoveu evento com as detentas
da cadeira pública de Guaíra-PR, no dia 28 de agosto, onde foram
abordados os temas: Tipos de violência (física, psicológica, patrimonial,
sexual e moral), Feminicídio e Alterações da Lei 11.340/06 (Lei Maria da
Penha). Durante a explanação dos temas abordados, foram sanadas
diversas dúvidas das detentas, com entrega de inúmeros materiais
informativos a respeito da problemática da violência doméstica.
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Fazenda Rio Grande
O Conselho da Comunidade de Fazenda Rio Grande se fez representar na
abertura da Campanha, promovida pela OAB Subseção São José dos Pinhais e
Comissão dos Advogados de Fazenda Rio Grande e Região, intitulada Paz no
Lar.
Destacaram o brilhante trabalho desenvolvido pela Câmara Setorial de
Advogados de Fazenda Rio Grande na organização deste evento.
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Cruzeiro do Oeste
O Conselho da Comunidade de Cruzeiro do Oeste realizou, durante os dias 20,
21, 22, 23, 24 e 25 de agosto, o programa Inter-Ação da Pastoral Carcerária, que
é um retiro com os apenados da Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste –
PECO, ministrado pelo Conselheiro Iraci Carlos Gonçalves, além da afixação de
cartazes/folders nos órgãos municipais, escolas e instituições bancárias para dar
publicidade ao programa. Também foram ministradas palestras na Penitenciária
Estadual de Cruzeiro do Oeste – PECO, pela MMª Juíza de Direito Roseli Maria
Geller Barcelos e pela Exma. Promotora de Justiça Dra.ª Wilza Machado Silva
Lacerda; pela MMª Doutora Juíza de Direito Daniele Liberati Santos com as
famílias usuárias da Política de Assistência Social – CRAS; e pelo Conselheiro
Iraci Carlos Gonçalves na Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste – PECO,
com as famílias e apenados da unidade. Houve, ainda, a participação das
Conselheiras Izamara e Sara no programa do Luciano da rádio local às 09:00 e
no programa do Bruneli da rádio local às 11:00
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Colombo
O Conselho da Comunidade de Colombo agendou palestra educativa para
mulheres dos presos detidos na delegacia, visando a prevenção e erradicação
da violência doméstica.
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Chopinzinho
O Conselho da Comunidade de Chopinzinho organizou, entre os dias 24 e 28 de
agosto de 2017, um ciclo de oficinas nas turmas do ensino fundamental do
Colégio Estadual José Armin Matte, sendo que no dia 24/08/2017 foi realizada
no 8º C (manhã) e dia 29/08/2017 com o 9º E (tarde).
As oficinas fizeram parte da Semana Nacional pela Paz em Casa, nas quais foi
abordada a Violência Doméstica com enfoque nas relações de gênero. A
metodologia utilizada nas oficinas foi a dinâmica “Coisas de Meninos e Coisas
de Meninas”, um filme “Um sonho (im) possível? ” e uma roda de conversa com
os adolescentes.
Foi explanado um pouco sobre a Lei Maria da Penha, que neste mês de agosto
completou 11 anos de efetividade, sobre sua importância e por que houve a
necessidade da criação da referida Lei, assim buscando a prevenção. Na
oportunidade, foi feita a divulgação do Projeto Caminhos Chopinzinho, o qual
visa atender autores de violência doméstica encaminhados pelo Poder Judiciário
e que cumprem medida protetiva.
Apoliana, assistente social do Conselho da Comunidade, levou o convite que
receberam da Federação para realização de ações voltadas para a Semana
Nacional pela Paz em Casa para discussão no Conselho dos Direitos da Mulher,
tendo em vista as discussões em relação à efetividade dos serviços públicos em
casos de violência doméstica.
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Cascavel
O Conselho da Comunidade de Cascavel, no dia 24 de agosto de 2017, convidou
a Sra. Susana Dal Molin, Assistente Social e Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher, para ministrar uma palestra interativa às mulheres
atendidas pelo Conselho. Nesta, foram abordados tópicos sobre os tipos de
violência doméstica, orientações de como e onde procurar ajuda, informações
sobre os serviços de acolhimento à mulher, os serviços que a Rede de Proteção
oferece e os direitos das mulheres. As assistentes sociais do Conselho, Bruna
dos Reis e Emanoelle Carvat, aproveitaram para realizar atendimentos
individuais às interessadas.
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Almirante Tamandaré
O Conselho da Comunidade de Almirante Tamandaré, na data de
22/08/2017, realizou evento em parceria com o CREAS, onde a Dra. Inês
Marchalek Zarpelon, Juíza da 1ª Vara Criminal desta Comarca, ministrou
uma palestra sobre a violência doméstica e prevenção. Após a palestra, as
mulheres tiveram uma tarde de beleza com (corte de cabelo, escova e
maquiagem), um Coffee break e sorteio de alguns kits de beleza, (os Kits de
beleza foram doados ao Conselho da Comunidade pela Eterna Cosméticos,
empresa situada neste município, para a realização do evento).
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Alto Piquiri
O Conselho da Comunidade de Alto Piquiri realizou palestra na Escola Papa,
com intuito de prevenir e informar os estudantes a respeito da problemática
da violência doméstica e familiar contra a mulher.
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Bandeirantes
O Conselho da Comunidade de Bandeirantes promoveu entrevistas veiculadas
na Rádio Cabiúna com os Doutores Bruno Fernandes Ferreira e Fabiana
Januário Pesseghini, que concederam didática e esclarecedora explicação a
respeito dos diferentes tipos de violência doméstica, procedimentos a serem
adotados pelas vítimas e consequências para os eventuais agressores.
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Pinhais

No mês de agosto, O Conselho da Comunidade de Pinhais
promoveu palestras referentes à Semana Nacional de Justiça pela Paz em
Casa (de 21 a 25 de agosto) nas entidades parceiras Fraternidade
Peregrino da Luz (23/08) e Associação de Moradores Vila Nova União
(24/08). O público atingido foi de aproximadamente 45 pessoas.
Entidade: Fraternidade Peregrino da Luz
Público: Mulheres da comunidade
Tema: Violência nos lares
Abordadas situações de violência entre cônjuges ou companheiros e também as
agressões realizadas pelos adultos contra as crianças, como surras, tapas, uso
de cintas e outros objetos como medidas para “educar”.

Entidade: Associação de Moradores Nova União
Público: Adolescentes
Tema: Violência nos lares
Abordadas situações de violência em geral, com ênfase na agressão a crianças
e adolescentes. Também foi abordado sobre o respeito entre as pessoas.
Respeito que deve observar a individualidade de cada um, pois ninguém é dono
do outro.
Aproveitando a oportunidade, buscou-se incentivar os estudos como forma de
ascensão social.

Em ambas as entidades, a participação e a troca entre palestrante
e ouvintes foram satisfatórias. O tema abordado instigou a comunidade, e
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a empatia entre palestrante e público gerou um debate sobre o tema, o
que oportunizou um momento de escuta, aprendizado e reflexão.
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