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PROGRAMAÇÃO 
 

- 2015 

REDE DE PROTEÇÃO A MULHER - Vitória da Conquista - Bahia 



 

DATA 

 

HORÁRIO 

 

ATIVIDADE  / OBJETIVO 

 

RESPONSÁVEL 

 

LOCAL 

 

02 /03/15 

(segunda  - feira) 

16:00h 

Solenidade de Instalação da Vara de Violência 

Doméstica e Familiar a Mulher, da Comarca de 

Vitória da Conquista - BA 

Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia 

Fórum João 

Mangabeira 

 

Data: 06/03/15 

(sexta-feira)  

 

 9:00h  

 

 

PALESTRA 

Tema: Conscientização e prevenção  à violência 

contra a mulher 

Objetivo: Divulgação dos serviços  oferecidos pelo 

CRAV, buscando a conscientização e a prevenção 

sobre a violência contra a mulher,  bem como as  

questões de gênero, alertando para a importância 

das denúncias e da utilização do DISQUE 180 

CAPS/AD 

Coordenação de Políticas para 

Mulheres 

 

CAPS/AD 

 

06/03/15 

(sexta-feira)  

 

15:00h 
Cerimônia de Posse do Conselho Municipal da 

Mulher 

 

Coordenação de Políticas para 

Mulheres (Conselho Municipal 

dos Direitos da Mulher) 

Cerimonial 

 

Espaço do CRAV- Centro de 

Referência da Mulher Albertina 

Vasconcelos 

 

Data: 06/03/15 

(sexta-feira)  

19:00h 

 

PALESTRA  

Tema: violência contra a mulher e suas 

 

Sindicato dos Bancários 

Coordenação de Políticas para 

Sindicato dos Bancários 



 consequências  à violência contra a mulher 

Objetivo: Discussão sobre as formas de violência 

que assolam a vida das mulheres, buscando 

fortalecer a iniciativa sobre o rompimento do ciclo 

de violência através da efetivação da Lei Maria da 

Penha, bem como os serviços oferecidos pelos 

equipamentos voltados para mulheres 

Mulheres 

 

Data: 06/03/15 

(sexta-feira)  

 

 Noturno 

 

Projeto - Balada Noturna 

TEMA: DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

Serviços: Distribuição de preservativo, orientações 

educativas e teste rápido.  

Público Alvo: Profissionais do Sexo 

 

CAAV – Centro de Apoio e 

Atenção à Vida 
         -------------- 

07/03/15 

(Sábado) 
8:00h 

 

Apresentação do Plano de Ação Comunitária 

do Projovem Urbano, incluindo Palestra com o 

Tema: Violência Doméstica e Intrafamiliar. 

Projovem Urbano em parceria 

com a Coordenação de 

Políticas para Mulheres 

Sede da Igreja - Jesus Cristo 

dos Santos  

Bairro - Patagônia 

 08/03/15   

(Domingo) 

 

9:00h  

 

Ação Pit Stop 

Objetivo: Divulgação dos serviços em Rede, 
alertando as mulheres e a sociedade no 
enfrentamento e combate a violência doméstica e 
familiar, bem como a importância das denuncias. 

- Coordenação de Políticas 
para Mulheres 

- Rede de Proteção à Mulher 

Feira do Bairro Brasil 

Feira da Patagônia 

Olívia Flores (16:30h) 

08/03/15 6:00h  União de Mulheres em 

parceria com a Rede de 
 



(Domingo) 

 

 

ALVORADA 

 Despertar para o 8 de março- Dia Internacional da 

Mulher 

 

Proteção a Mulher Concentração 

 Creche - Dinaelza Coqueiro 

 

09/03/15 

(segunda-feira) 

 

9:00h 

PALESTRA:  Conscientização e prevenção à 

violência contra a mulher 

Objetivo: Discussão sobre as formas de violência 

que assolam a vida das mulheres, buscando 

fortalecer a iniciativa  sobre o rompimento do ciclo 

de violência através da efetivação da Lei Maria da 

Penha, bem como os serviços oferecidos pelos 

equipamentos voltados para mulheres 

CAPS  II  

Coordenação de Políticas para 

Mulheres 

 

 

Espaço do CAPS II 

 

10/03/15 

(terça-feira) 

 

9:00h às 

14:00h 

 

AÇÃO SOCIAL  

TEMA: DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 

Objetivo: Divulgar para a sociedade os serviços 

oferecidos pela Rede de Proteção a Mulher, bem 

como conscientizar sobre a importância das 

denúncias. 

Promover apresentação musical, aferição de 

pressão,  teste de Glicemia, oficinas de artesanato, 

massagem, maquiagem, penteado, dentre outras 

Serviços oferecidos pelo CAAV – CENTRO DE 

APOIO A VIDA: Distribuição de preservativo, 

orientações educativas e coleta para exames de 

 

Coordenação de Políticas para 

Mulheres em parceria com a 

Rede, SESC, Faculdades: 

FAINOR e UESB,  Fundação 

das Donas de Casa, dentre 

outras. 

 

Praça nove de novembro 

 

 



HIV e sífilis. 

 

 

11/03/15 

(quarta-feira) 

 

 

8:30h 

 

Sessão -  Homenagem ao Dia Internacional da 

Mulher  - Diploma Mulher Cidadã   Loreta 

Valadares 

Câmara de Vereadores 
Plenário Carmem Lúcia  – 

Câmara de Vereadores 

12/03/15 

(quinta-feira) 
8:00h 

 

PALESTRA:  Conscientização e prevenção  à 

violência contra a mulher 

Objetivo: Discussão sobre as formas de violência 

que assolam a vida das mulheres, buscando 

fortalecer a iniciativa  sobre o rompimento do ciclo 

de violência através da efetivação da Lei Maria da 

Penha, bem como os serviços oferecidos pelos 

equipamentos voltados para mulheres 

Coordenação de Atenção 

Básica a Saúde 

Coordenação de Políticas para 

Mulheres 

CREAS - Central 

USF – Urbis V 

12/03/15 

(quinta-feira) 
14:00h 

 

Confraternização com as usuárias do CRAV  

Objetivo: Comemorar o Dia da Mulher, e 
discussão da simbologia dessa data, com tarde de 
Beleza, buscando autoestima e valorização 
pessoal das referenciadas. 

 

 

 
 
Coordenação de Políticas para 
Mulheres  
 

 

 

Auditório do CRAV 

12/03/15  
 

PALESTRA:  Conscientização e prevenção à 

 

Coordenação de Políticas para 

Município - Planalto 



(quinta-feira) 9:00h violência contra a mulher 

Objetivo: Discussão sobre as formas de violência 

que assolam a vida das mulheres, buscando 

fortalecer a iniciativa  sobre o rompimento do ciclo 

de violência através da efetivação da Lei Maria da 

Penha, bem como os serviços oferecidos pelos 

equipamentos voltados para mulheres 

Mulheres 

 

 

 

13/03/15 

(sexta-feira) 

 

8:00h 

 

PALESTRA:  Conscientização e prevenção  à 

violência contra a mulher 

Objetivo: Discussão sobre as formas de violência 

que assolam a vida das mulheres, buscando 

fortalecer a iniciativa  sobre o rompimento do ciclo 

de violência através da efetivação da Lei Maria da 

Penha, bem como os serviços oferecidos pelos 

equipamentos voltados para mulheres 

 

 

Coordenação de Atenção 

Básica a Saúde 

Coordenação de Políticas para 

Mulheres 

CREAS - Central 

 

 

USF Urbis VI 

 

17/03/15 

(terça-feira) 

Turno 

matutino 

 

AÇÃO NO PRESÍDIO 

TEMA: DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

Serviços: Distribuição de preservativo, 

orientações educativas e coleta para exames 

de HIV e sífilis. 

 

CAAV – Centro de Apoio e 

Atenção à Vida 
Presídio Nilton Gonçalves 



17/03/15 

(terça-feira) 
8:00h 

 

PALESTRA:  Conscientização e prevenção  à 

violência contra a mulher 

Objetivo: Discussão sobre as formas de violência 

que assolam a vida das mulheres, buscando 

fortalecer a iniciativa  sobre o rompimento do ciclo 

de violência através da efetivação da Lei Maria da 

Penha, bem como os serviços oferecidos pelos 

equipamentos voltados para mulheres 

 

 

Coordenação de Atenção 

Básica a Saúde 

Coordenação de Políticas para 

Mulheres 

CREAS - Central 

USF CSU 

19/03/15 

(quinta-feira) 

 

8:00h 

 

PALESTRA:  Conscientização e prevenção  à 

violência contra a mulher 

Objetivo: Discussão sobre as formas de violência 

que assolam a vida das mulheres, buscando 

fortalecer a iniciativa  sobre o rompimento do ciclo 

de violência através da efetivação da Lei Maria da 

Penha, bem como os serviços oferecidos pelos 

equipamentos voltados para mulheres 

Coordenação de Atenção 

Básica a Saúde 

Coordenação de Políticas para 

Mulheres 

 

CREAS - Central 

USF Vila Serrana 

19/03/15 15:00h Roda de conversa – “Ser Mulher” 

 

Programa Vivendo a Terceira 

Idade 

 

Centro de Convivência do 

Idoso 

20/03/15 

(sexta-feira) 
8:00h 

 

PALESTRA:  Conscientização e prevenção  à 

violência contra a mulher 

Coordenação de Atenção 

Básica a Saúde 

Coordenação de Políticas para 

USF Coveima 



 Objetivo: Discussão sobre as formas de violência 

que assolam a vida das mulheres, buscando 

fortalecer a iniciativa  sobre o rompimento do ciclo 

de violência através da efetivação da Lei Maria da 

Penha, bem como os serviços oferecidos pelos 

equipamentos voltados para mulheres 

 

Mulheres 

 

CREAS - Central 

22/03/15 

(domingo) 
8:00h 

 

Apresentação do Plano de Ação Comunitária 

do Projovem Urbano, incluindo  Stand com 

orientação e divulgação das políticas voltadas 

para mulheres 

 

Projovem Urbano em parceria 

com a Coordenação de 

Políticas para Mulheres 

Escola Ziza Pedral – Bruno 

Bacelar 

23/03/15 

(segunda-feira)  
14:30h 

CINEJUV - “Sessão - Cinema com Roda de 

Conversas” 

Objetivo: Usar a linguagem do cinema para 

abordar questões pertinentes ao universo feminino 

Estação Juventude em 

parceria com a  Coordenação 

de Políticas para Mulheres e a 

Rede de Proteção a Mulher 

 

Auditório da SENTRE 

24/03/15 

(terça-feira) 

 

8:00h 
Roda de Conversa –   Conquistas e valorização 

da Mulher 

CRAS III - Pedrinhas 

Coordenação de Políticas para 

Mulheres 

CRAS III - Pedrinhas 

24/03/15 

(terça-feira) 

 

8:00h 

PALESTRA:  Conscientização e prevenção  à 

violência contra a mulher 

Objetivo: Discussão sobre as formas de violência 

que assolam a vida das mulheres, buscando 

fortalecer a iniciativa  sobre o rompimento do ciclo 

de violência através da efetivação da Lei Maria da 

Penha, bem como os serviços oferecidos pelos 

Coordenação de Atenção 

Básica a Saúde 

Coordenação de Políticas para 

Mulheres 

CREAS - Central 

 

C.S. João Melo Filho 



equipamentos voltados para mulheres 

 

 

25/03/15 

(quarta-feira) 
14:00h 

Roda de Conversa  -   Conquistas e valorização 

da Mulher 

CRAS III – Pedrinhas em  

parceria com a Coordenação 

de Políticas para Mulheres 

Espaço - CRAS III - Pedrinhas 

A definir  A definir  
Roda de Conversa  -   Conquistas e valorização 

da Mulher 

CRAS II – Vila América em  

parceria com a Coordenação 

de Políticas para Mulheres 

Espaço do CRAS II – Vila 

América 

25/03/15 

(quarta-feira) 

 

8:00h 

 

PALESTRA:  Conscientização e prevenção à 

violência contra a mulher 

Objetivo: Discussão sobre as formas de violência 

que assolam a vida das mulheres, buscando 

fortalecer a iniciativa  sobre o rompimento do ciclo 

de violência através da efetivação da Lei Maria da 

Penha, bem como os serviços oferecidos pelos 

equipamentos voltados para mulheres 

Coordenação de Atenção 

Básica a Saúde 

Coordenação de Políticas para 

Mulheres 

CREAS - Central 

 

 C. S. Regis Pacheco 

26/03/15 

(quinta-feira) 

 

8:00h 

 

PALESTRA: Conscientização e prevenção  à 

violência contra a mulher 

Objetivo: Discussão sobre as formas de violência 

que assolam a vida das mulheres, buscando 

fortalecer a iniciativa  sobre o rompimento do ciclo 

de violência através da efetivação da Lei Maria da 

Penha, bem como os serviços oferecidos pelos 

Coordenação de Atenção 

Básica a Saúde 

Coordenação de Políticas para 

Mulheres 

CREAS - Central 

 

UBS Morada dos Pássaros 



equipamentos voltados para mulheres 

27/03/15 

(sexta-feira) 

 

8:00h 

PALESTRA:  Conscientização e prevenção  à 

violência contra a mulher 

Objetivo: Discussão sobre as formas de violência 

que assolam a vida das mulheres, buscando 

fortalecer a iniciativa  sobre o rompimento do ciclo 

de violência através da efetivação da Lei Maria da 

Penha, bem como os serviços oferecidos pelos 

equipamentos voltados para mulheres 

Coordenação de Atenção 

Básica a Saúde 

Coordenação de Políticas para 

Mulheres 

CREAS - Central 

 

PAB São Vicente – CAE II 

31/03/15 

(terça-feira) 

 

8:00h 

PALESTRA:  Conscientização e prevenção  à 

violência contra a mulher 

Objetivo: Discussão sobre as formas de violência 

que assolam a vida das mulheres, buscando 

fortalecer a iniciativa  sobre o rompimento do ciclo 

de violência através da efetivação da Lei Maria da 

Penha, bem como os serviços oferecidos pelos 

equipamentos voltados para mulheres 

Coordenação de Atenção 

Básica a Saúde 

Coordenação de Políticas para 

Mulheres 

CREAS - Central 

 

PAB Admário da Silva Santos 

 

A Definir 

 

18:30 

 

Palestras: Conscientização e prevenção Voltadas 

para os homens 

 

Objetivo: Sensibilizar o homem na luta contra a 

violência à mulher, buscando a conscientização 

sobre as questões de gênero, além de alertar para 

a importância das denúncias e da utilização do 

DISQUE 180. 

Coordenação de Políticas para 

Mulheres  

 

Igreja 

- Nossa Senhora das  Graças 

 

A definir A definir  
SPM – Secretaria de políticas 

A definir  



 

 

 

Unidade Móvel de acolhimento à mulher no 

campo 

Objetivo: Oferecer acolhimento, apoio psicológico, 

jurídico e social às mulheres do campo, garantindo 

a igualdade de acesso às políticas de 

enfrentamento a violência no município. 

 

Públicas para Mulheres  

Coordenação de Políticas para 

Mulheres 

Rede de Proteção a Mulher 

 

 


