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17 e 18 de fevereiro de 2017

 Major Josafa Pereira Dominoni,  
idealizador do projeto

RESUMO 

O Projeto Mulher Segura MS é uma iniciativa de atendimento a vítimas de vio-

lência doméstica baseado em três pontos: no esclarecimento sobre os direitos, so-

-

-

vem no projeto, mas uma iniciativa que, a partir da coordenação de uma equipe 

unidade. Até a data da visita, três cidades tinham o projeto em funcionamento: 

Amambai, Dourados e Aquidauana , e essa descrição se baseia no projeto confor-

me implantado no município de Amambai que, além de ter sido o primeiro local 

de implantação, é onde ele se encontra melhor desenvolvido, institucionalizado e 

modelo de grupamento especializado, com apenas três pessoas, sem envolvimento do efetivo 
regular da unidade.
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INTRODUÇÃO 

Companhia Independente da Polícia Militar, com sede em Amambai, Mato Gros-

so do Sul, por iniciativa do então comandante da unidade, Major Josafa Pereira 

-

motivo de violência doméstica ou que tivessem acionado a Polícia Militar (PM) 

-

seria importante envolver o efetivo da companhia como um todo e o coman-

-

2. Assim, o programa passou a ter o seguinte 

-

do suspeito de autoria da violência. O pessoal alocado no atendimento do 190 

Houve inicialmente uma resistência de parte do efetivo que não compreen-

dia aquela atividade como um “trabalho de polícia”, mas ainda assim o projeto 

foi implantado. Pouco tempo depois, o Major Dominoni foi transferido e o novo 

Comandante da Companhia encontrou um projeto com o qual ele não tinha fa-

miliaridade, mas que contava com prestígio entre grupos formadores de opi-

nião na cidade, especialmente o Movimento de Mulheres de Amambai. 

-

Maria da Penha, ciclo de violência contra a mulher e desigualdades de gênero.
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por parte de um grupamento especializado pode ter sido uma decisão condi-

possibilidades até então não contempladas pelos modelos tradicionais de pro-

do tema da violência contra a mulher. 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

-

-
3. 

orientados a dar atendimento humanizado e, além da pronta resposta com en-

linguagem dos/as operadores/as, é o que chamam de primeira resposta.

-

FIGURA 1: Modelo de atendimento do projeto Mulher Segura.
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-

-

-

-

-

tetiva, sem que tenha havido atendimento de emergência por parte da PM, além 

-

gência a qualquer momento. Outro tipo de acompanhamento é quando a notícia 

-

4. 

TABELA 1 : Visitas realizadas no âmbito do projeto Mulher Segura MS.

2015 152

2016 230

jan/fev 2017 42

Fonte: Elaboração própria com dos dados fornecidos pela  

Equipe Técnica do projeto Mulher Segura MS.

 



85Projeto Mulher Segura MS | Amambai (MS)

INFRAESTRUTURA

-

Soldado Adelino, Soldado Maria Clara e Soldado Carina, além do comandante 

da unidade, Major Carlos Magno, que é o coordenador geral do projeto. Todas 

36 policiais militares5 -

-

-

-

Amambai e são, portanto, aqueles envolvidos no projeto.

Polícia Comunitária

da ação da polícia pela metodologia da solução de problemas. Esse modelo começou a 

a um modelo que privilegiava a hierarquia, os regulamentos previamente estabelecidos 

-

-

 

 

INSTITUCIONALIDADE 

Polícia Militar do Mato Grosso do Sul e suas diretrizes estão arquivadas na P-3, 
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-

também é o mesmo, não havendo uniformes ou equipamento individual especial. Os 

computadores, impressora, telefone e material consumível (papel, caneta, etc.) são 

-

PROTOCOLOS

-

-

de tentar medir a gravidade e o risco de agressão.

Operacional Padrão para o Atendimento da Mulher Vítima de Violência (POP), 

âmbito da PMMS, procedimentos e condutas a serem adotadas no atendimento 

das ocorrências de violência doméstica contra a mulher. 

PARCERIAS

-

-

-

-

-
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

que todo o efetivo da Companhia foi treinado. A ênfase do treinamento era a com-

preensão do ciclo da violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha. Por outro 

lado, é importante apontar que hoje, todas as pessoas que entram para a corpo-

-

bia”, assim como pessoas que realizam concursos internos também o fazem.  

PRINCIPAIS RESULTADOS

-

tava prevista no Procedimento Operacional Padrão para atendimento da mu-

-

-

TABELA 2 : Ocorrências de violência doméstica registradas pela PM em Amabai-MS.

Registro 2014 2015 2016

44 73 53

Vias de Fato/Violência Doméstica 15 26 16

Lesão Corporal Dolosa/Violência Doméstica 31 60 46

0 1 0

Total de registros de violência doméstica 90 160 115

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela  

Equipe técnica do projeto Mulher Segura.

-

DESAFIOS

-

dades. O primeiro deles é aprofundar a compreensão das desigualdades de gê-
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nero e como isso impacta na violência contra a mulher. Mesmo com a inclusão 

policiais militares do Mato Grosso do Sul, não é incomum a resistência a discur-

dedicado a treinamento pode vir a ser ocupado através de pontes com corpo-

-

-

permitir uma melhora nos investimentos de recursos e o melhor desenvolvi-

mento das potencialidades de cada um.

-

-

CONSIDERAÇÕES FINAIS

de urgência no país, quando as Polícias Militares tomaram a iniciativa de incidir em 

companheiros ou ex-companheiros que a lei havia determinado que mantivessem 

distância. Foram criadas divisões especializadas com viaturas e uniformes especiais 

-

a compreensão da PM a respeito da violência doméstica contra a mulher. O pro-

e garantir que todos/as possam colaborar nesse processo.

-


