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Objetivo:
O Centro Especializado de Atendimento à Mulher - Brasilete Ramos Caiado oferece o acolhimento e
acompanhamento interdisciplinar (social, psicológico, pedagógico e de orientação jurídica) às mulheres em
situação de violência de gênero para promover e assegurar o fortalecimento da sua autoestima e autonomia,
o resgate da cidadania e a prevenção, interrupção e superação das situações de violações de direitos.
Também oferece ações de prevenção às situações de violência de gênero por meio de palestras, cursos e
oficinas em diversas áreas em parceria com outras instituições. Todas as mulheres que receberam Medidas
Protetivas em nosso município tiveram a oportunidade de acompanhamento no CEAM. Também, puderam
usufruir dos serviços, mulheres que espontaneamente buscaram o serviço ou que foram encaminhadas pela
Rede de Atendimento à Mulher.

Atividades:
São nossas principais ações: - O acolhimento e acompanhamento interdisciplinar (social, psicológico,
pedagógico e de orientação jurídica) às mulheres em situação de violência de gênero; - Palestras para
promover a cidadania da mulher numa perspectiva de gênero, etnia e diversidade; - Capacitação para
mulheres, realizadas em parceria com outras instituições, a fim de promover o empoderamento e autonomia
das usuárias; -Promoção da articulação da Rede de Atendimento à Mulher de nosso município
Situação anterior:
O CEAM existia como projeto. Havia o risco de ser desmontado. Equipe de técnicas incompleta Baixa
visibilidade no município Não existia Rede de Atendimento à Mulher
Situação atual:
Tornamos-nos referência em Goiás-Go como uma cidade que enfrenta a violência contra a mulher. Como
um município que decidiu fazer Políticas Públicas concretas para Mulheres. -Parceria inovadora com o
Fórum. A Associação dos Magistrados de Goiás reconheceu a parceria como de extrema relevância. Realizamos o Projeto Mulheres Coralinas - que capacitou 150 mulheres em nosso município -Orientou e
produziu o Relatório Antropológico que garantiu a certificação de comunidade quilombola para o Quilombo
Alto Santana. Em 2019 conseguimos que duas jovens negras periféricas e quilombolas entrassem para a
universidade nos cursos de medicina e direito da UFG. -Articulamos a criação de 2 associações : As
Coralinas e AQAS -Somos um dos poucos CEAM do Brasil que estão em sede própria. A prefeita Selma de
Oliveira Bastos Pires garantiu um prédio para o órgão -Temos em pleno funcionamento um Fórum de
Políticas Públicas para Mulheres -Somos um dos serviços públicos mais elogiados do município.
Por que a iniciativa é inovadora?
1-Via whatsapp a juíza encaminha diretamente para a Patrulha da Lei Maria da Penha, fotos das decisões
que determinam medida protetiva à vítima ou prisão do agressor. Em minutos, os oficiais já estão aptos à
executar a decisão judicial. Nas situações mais graves, os policiais já são autorizados a ir até a residência da
mulher antes mesmo da sentença ser proferida. Assim, a medida é imediata e a vítima já é retirada da
situação de risco. 2-Assim que a vítima recebe a Medida Protetiva, o CEAM é oficiado. De modo que todas
as mulheres com MP do nosso município o CEAM tem acesso. Se a vítima não vem, o CEAM faz a busca
ativa. 3-Atendimento agendado. Evita filas; Resguarda a privacidade das vítimas (isso é muito importe no
interior); Acompanha a evolução das vítimas 4- Calendário Lilás de Goiás – uma agenda anual de luta e
prevenção de situações de violências. 5- Único CEAM do interior de Goiás a ter Lei de Criação 6Implementado Ensino da Lei Maria da Penha no currículo escolar
Por que a iniciativa deve ser selecionada?
O CEAM tem sido referência em nosso estado. Nossa atuação tem inspirado nossa região. Tem motivado
mulheres e governos a priorizarem a luta das mulheres. Acreditamos que outros municípios do Brasil
poderão inspirar-se em nossa experiência e verem que é possível implementar políticas públicas para
mulheres em seus municípios, ainda que tenham poucos recursos, é possível. Que é possível estabelecer uma
Rede de Proteção à Mulher mesmo em municípios de pequeno porte. Afinal, em qualquer recôndito de nosso
território, há mulheres que sofrem violências. Assim sendo, todo o Brasil precisa comprometer-se com a luta
por uma vida livre de violência, pelo bem viver das mulheres de nossa pátria.
A iniciativa tem baixo custo de implementação?
Sim
A iniciativa tem potencial de reaplicação em outros municípios?
Sim
Conhece a ferramenta IDMS?
Sim

A iniciativa se classifica em mais algum tema além do principal?
Nome do prefeito(a):
Selma de Oliveira Bastos Pires

