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1 Apresentação 

1.1 Resumo 

✓ Acolher 

O Casulo acolherá mulheres e meninas vítimas de violência doméstica.  

Por meio de triagem, serão atendidas em duas modalidades: alojamento de passagem ou 
atendimento dia. Para alojamento até 12 mulheres e filhos entre 0 a 12 anos. Para Atendimento 
dia, 20 mulheres por oficina, além das 12 alojadas. 

Quando elas estiverem acompanhadas de filhas(os), eles também serão acolhidos e, se possível, 
permanecerão com as mães. 

✓ Apoiar e Empoderar 

Nas duas modalidades de acolhimento, elas receberão atendimento humanizado, apoio clínico, 
psicossocial, assistência jurídica, avaliação vocacional e inclusão nos ciclos de capacitação para a 
obtenção da autonomia financeira. 

Para as crianças que estiverem com a mãe serão oferecidos atendimentos por meio de parcerias 
com a rede referenciada. 



                                      

 

 

 

                  
 

1.2 Introdução 

A Associação Comercial e Empresarial - ACE Sacramento foi criada em 1936 na cidade de 
Sacramento, Minas Gerais. O Município está localizado na região sudoeste do Estado de Minas 
Gerais conhecida como Triângulo do Sul, tem população estimada, em 2019, de 26.185 habitantes e 
extensão territorial de 3.080,44 km², segundo o IBGE. As ações da ACE-Sacramento abrangem os 

municípios de Sacramento e 
Conquista. 

A ACE-Sacramento é uma 
organização da sociedade civil-OSC 
sem fins lucrativos, que reúne mais 
de 250 representantes dos quais, 
pelo menos 70, são empresárias 
que empreendem gerando 
emprego, renda e negócios 
inclusivos e sustentáveis. 

A gestão 2020 a 2022 implantou 
mudanças significativas, entre elas, 
a priorização da educação 
empreendedora que vem sendo 

incrementada por meio de parcerias sólidas, visando o desenvolvimento sustentável dos municípios 
onde atua. Em sua atual estrutura conta com o Departamento de Responsabilidade Social que 
estimula, fortalece, apoia e realiza ações norteadas pelo Programa intitulado “Sacramento 2025-
Cidade Empreendedora”.  

Esse posicionamento estratégico foi construído considerando os resultados obtidos no Diagnóstico 
Socioeconômico, realizado em 2018/2019 e cedido à ACE pelo Laticínios Scala, e, também, os 
resultados das várias Rodas de Diálogo que sucederam a divulgação desses resultados. Amparada 
em seus objetivos estatutários (Vide Quadro Abaixo) a Diretoria da ACE-Sacramento decidiu realizar 
ações em prol do Desenvolvimento Sustentável, unindo-se aos empresários locais para lançar o 
Programa: “Sacramento 2025-Cidade Empreendedora”, que foi estruturado a partir do registro dos 
sonhos das pessoas que participaram de uma dinâmica, onde foram convidados a “fechar os olhos e 
imaginar Sacramento em 2025”. O resultado foi registrado na imagem abaixo que intitulamos de a 
“lousa dos sonhos”. 

A inspiração do Programa, 
que teve seu início em 
março de 2019, vem dos 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável – ODS da 
Organização das Nações 
Unidas – ONU, dentre os 
quais foram priorizados os 
objetivos 4, 5, 8, 10, 11, 16 
e 17, considerados mais 
relevantes para os fins do 
Programa. 

Extrato dos Objetivos Estatutários da ACE-Sacramento 

XI — Propugnar pelo desenvolvimento econômico, social e 
ambiental do estado e do país, e pelo fortalecimento da 
livre empresa; 
XIV — Fazer parceria com outras associações e entidades, 
a fim de fomentar o desenvolvimento sustentável do 
Município, Estado e do País. 
XV- Promover a defesa, preservação e conservação do 
meio ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável; 
XVI – Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos 
humanos, a democracia e outros valores universais; 



                                      

 

 

 

                  
 

(https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/). 

No Programa, as ações são materializadas por meio de Projetos e Campanhas sendo apoiados por 5 
Grupos: 

• Grupo Executivo; 

• Grupo do Terceiro Setor; 

• Grupo do Turismo; 

• Grupo do Capital Humano; e 

• Grupo de Mulheres Empreendedoras (De onde se originou a presente proposta). 
 
O Grupo de Mulheres Empreendedoras atua para contribuir com  as metas e indicadores do ODS 5 – 
(Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), adequando-os à 
realidade de Sacramento, não deixando de trabalhar para que os sonhos registrados na lousa sejam 
alvo de ações que promovam a mudança e colaborem para mitigar o cenário atual. 
 
Em razão da alarmante posição de Sacramento, como o 21º pior município do Estado de Minas 
Gerais, em se tratando de violência doméstica, considerando a taxa de 22,72 por 1.000 mulheres, 
segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), base 2019, quando a média do 
Estado para o mesmo ano foi de 12,19 por 1.000 mulheres, conforme quadro abaixo.  
 

 
 

 

Município 
Violência contra a Mulher - Taxa por 

1.000 mulheres 
Ranking Estadual 

Sacramento 22,72 21º Pior de MG 

 
Fonte: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Diagnóstico de violência doméstica e familiar contra a Mulher 
nas Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP) de Minas Gerais. Mar2020. Obtido em: 

http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3118-violencia-contra-a-mulher. 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/
http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3118-violencia-contra-a-mulher


                                      

 

 

 

                  
 

Os dados obtidos nas análises acima apresentadas, fomentou a articulação entre os participantes 
do Programa e o Grupo de Mulheres Empreendedoras e deu início a uma série de providências, 
entre elas o resgate de dados do Diagnóstico Socioeconômico realizado no período de nov2018 a 
fev2019 pela empresa Adapta Pesquisa & Desenvolvimento para o Laticínios Scala para agregar 
mais valor às informações já obtidas, bem como incrementar com dados do município. 
 
Abaixo, apresentamos um extrato consolidado da relação entre a percepção sobre mulheres sendo 
agredidas, violência ou exploração sexual e outros fatores tais como consumo de álcool e drogas, 
furtos, utilização de arma etc. 
 

Vulnerabilidades Todos os Setores Censitários 
Já Viu 
ou Já 
Ouviu 

Não 
Viu 

Nem 
Ouviu 

Não 
Sabe 

Pessoas armadas brigando (qualquer arma)  28% 72% 0% 

Mulheres sendo agredidas por seus maridos e/ou companheiros ou por 
parentes 

32% 68% 0% 

Pessoas sendo roubadas/furtadas nas ruas da vizinhança 49% 50% 0% 

Crianças ou adolescentes sendo vítimas de violência ou exploração sexual 
por parte de adultos 

14% 86% 0% 

Casas sendo roubadas enquanto os donos estão fora 66% 34% 1% 

Crianças ou adolescentes usando drogas 75% 24% 1% 

Crianças ou adolescentes usando bebida alcoólica 66% 33% 1% 

Violência contra animais 30% 69% 1% 

Abandono de animais 59% 40% 1% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      

 

 

 

                  
 

Como primeira medida a ser adotada, o Grupo resolveu  aderir à Campanha Sinal Vermelho Contra 
a Violência Doméstica, lançada pelo Conselho Nacional de Justiça e Associação dos Magistrados 
Brasileiros e iniciou ações de mobilização da sociedade, contando com o apoio do Ministério 
Público, da Promotoria, das Polícias, do governo local, de empresários, profissionais liberais, jovens 
e adolescentes do Rotaract e Interact, Imprensa, além da adesão das farmácias, no total de 12 em 
Sacramento e 03 em Conquista. 
 
A ACE-Sacramento, por meio do Programa e dos Grupos de Trabalho, tem forte capacidade de 
mobilizar parceiros para o enfrentamento e mitigação situações que não combinam o 
desenvolvimento sustentável desejado por toda a comunidade e assim vem realizando e 
formalizando as parcerias. 
 
Para a segunda quinzena de agosto, realizará  uma Blitz, visando intensificar a conscientização 
sobre a situação de violência doméstica, convidando a sociedade a refletir sobre o assunto, além  de 
indicar alternativas de socorro às vítimas, tais como a Delegacia Virtual - 
https://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br/sxgn/ e as farmácias que oferecem apoio para acessar o 
socorro.  
 
Com apoio do Poder Judiciário de Sacramento, será reforçada a divulgação da ferramenta intitulada 
Violentômetro que auxilia na identificação dos sinais de um relacionamento violento ou abusivo. 
Trata-se de uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
 
Paralelamente, iniciará campanha maciça por meio das redes sociais, a fim de conscientizar a 
sociedade local acerca da importância do problema e das formas de colaborar para a sua solução, 
bem como, orientar as mulheres sobre como se prevenir e como buscar apoio.  
 
Com as medidas apresentadas, nossa compreensão se somou a percepção dos parceiros, sobre a 
importância de trabalhar com informações e indicadores, mesmo que eles não retratem a realidade 
que é sub notificada, mas que nos direcionem para ações de conscientização, de mudança 
comportamental, enfim uma etapa educativa e preventiva para o município e quem sabe referência 
para as cidades de Conquista outras mais próximas, como Salitre. 

1.3 Objetivos 

O Projeto Casulo vem como uma proposta preventiva e resolutiva, onde pretendemos atuar no 
atendimento humanizado a mulheres vítimas de diversos tipos de violência, concentrando os 
serviços em um único espaço, sendo que eles serão prestados por equipe multidisciplinar, 
especialmente qualificada para o atendimento da mulher e preservação da família, fortalecimento 
de vínculos familiares e solidariedade intergeracional. 

Trata-se de uma importante alternativa para mulheres que buscam resgatar a autoestima, superar o 
impacto da violência, ganhar autonomia econômica, por meio de educação financeira, qualificação 
profissional e de inserção no mercado de trabalho. 

Para identificação do tipo de atendimento, será realizada pela equipe de triagem que definirá, 
conforme o caso, pela opção de alojamento de passagem ou atendimento dia. Para casos de 
mulheres em situação de risco de morte, acompanhadas ou não de seus filhos o alojamento de 
passagem será uma alternativa. Já os casos de violência de gênero que não estejam sob risco de 
morte, serão resguardados o sigilo, com garantia de policiais militares e guarda feminina para 
realizar a segurança do serviço e encaminhamentos ao atendimento dia. 

https://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br/sxgn/


                                      

 

 

 

                  
 

O Projeto contempla Equipe de Patrulha que realizará visitas aos domicílios para identificação da 
situação, em parceria com os serviços municipais, tais como o CREAS- Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social do Município. 

A equipe se orientará pelas Diretrizes Nacionais para o Abrigamento de Mulheres em Situação de 
Risco e Violência da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, 
vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres. 

Por fim, a equipe do Projeto Casulo irá fomentar políticas públicas voltadas aos direitos econômicos 
e sociais das mulheres que representam o conjunto de direitos em que menos se avançou no 
mundo nas últimas décadas. No Município de Sacramento existe o Conselho Municipal dos Direitos 
das Mulher, Lei Municipal nº 919, de 2004, sendo que a ACE-Sacramento já realiza atividades para 
inclusão de representantes nos Conselhos Municipais e, neste caso, também serão adotadas 
medidas para verificar o atual status do Conselho garantir sua efetividade no que se refere a este e 
aos demais temas relacionados ao bem estar e desenvolvimento das mulheres. 

1.4 Justificativa 

Com base na pesquisa realizada pela Datafolha e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 
fevereiro de 2019, intitulada “Visível e Invisível - a vitimização de mulheres no Brasil”, 2ª Edição, 
apontou que apenas 18,5% das mulheres vitimadas registrou um boletim de ocorrência, o que nos 
remete a um cenário bem pior do que o indicado nas estatísticas, ou seja, pelo menos 5 vezes 
maior. 

Ainda, segundo a pesquisa, cerca de 52% das vítimas não relatam a violência sequer para alguém da 
família, portanto o cenário aponta taxas bem maiores que 22,72 por 1.000 mulheres. 

Sabemos que com a Pandemia de Covid-19 a situação piorou, pois o agressor está presente na 
moradia, por mais tempo do que o habitual e, em alguns casos, a agressão inclui e/ou afeta os 
filhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
No Município não há Delegacia da Mulher, mas com o apoio da Polícia Militar trabalhamos para 

PERFIL DAS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA EM MINAS GERAIS 

Caracterização do Agressor: 

Em cerca de 34% dos casos eram cônjuges/companheiros 

Em cerca de 33% eram ex-cônjuges/ex-companheiros 

Ou seja, em 67% dos casos o agressor foi o cônjuge/companheiro ou o ex-cônjuge/ex-companheiro. 

Caracterização das Vítimas: 

Cor da Pele:  46% cor parda e 30% cor branca 

Quanto Faixa Etária: 

A faixa etária prevalecente em cerca de 28% dos casos é de 25 a 34 anos de idade. 

Em cerca de 69% dos casos as vítimas tinham entre 18 e 44 anos de idade. 

Fonte: POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS. SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES E INTELIGÊNCIA POLICIAL. Diagnóstico de 
violência doméstica e familiar contra a Mulher nas Regiões Integradas de Segurança Pública de Minas Gerais. 2020. Período de 
análise: 2017 a 2019. 

 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres


                                      

 

 

 

                  
 

contar com atendimento de policial mulher, durante as ocorrências, visando minimizar o 
constrangimento. Além disso, também estamos dialogando sobre capacitação específica para 
policiais militares e civil, a fim de tornar o atendimento policial mais humanizado.  
 
Para os casos que demandam realização de exame de corpo de delito, conforme determina a Lei 
13.721/2018, as vítimas são encaminhadas ao Instituto Médico Legal no Município de Araxá, 
distante 84 km de Sacramento. Trazendo essa atividade para dentro do projeto, isso poderá ser 
feito no próprio município. 
 
Outro fator agravante é a grande área correspondente à zona rural no município, com alguns 
povoados distantes mais de 70 km do centro da cidade, o que dificulta o atendimento às vítimas 
que, em sua maioria, não notificam a violência.  
 
Por todos os fatores relatados, o Grupo de Mulheres Empreendedoras deu início à elaboração do 
Projeto Casulo, com apoio de todos os potenciais parceiros. 

1.5 Argumento 

Na estrutura operacional do Programa: “Sacramento 2025-Cidade Empreendedora”, já contamos 
com uma Câmara Técnica, composta voluntários que integram as 5 Comissões de apoio às ações 
desenvolvidas pelos Grupos de Trabalho, são elas: 

1- Avaliação Documental 
2- Avaliação Orçamentária e de Prestação de Contas 
3- Avaliação de Conteúdo 
4- Mobilização de Capital (Humano, Material e Financeiro) 
5- Auditoria e ODS 

Por meio de Regulamento Interno, Termos de Adesão e de Confidencialidade, Fluxograma de 
Trabalho, Procedimentos Operacionais, Formulários especialmente desenvolvidos para as 
atividades, além de um site e de um aplicativo, os Grupos são instruídos acerca de como realizar 
suas Campanhas e Projetos. 

Como o Programa: “Sacramento 2025-Cidade Empreendedora” é inspirado nos ODS, então os 
profissionais também atuam em consonância com algumas importantes metas do Objetivo 5 – 
Igualdade de Gênero dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tais como:   

✓ Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos;  

✓ Reconhecer e valorizar o trabalho doméstico e de cuidado não remunerados;  

✓ Políticas de proteção social e a promoção da responsabilidade compartilhada dentro e fora do 
lar pelas tarefas relacionadas ao cuidado e reprodução social. 

 

Outra importante referência é o ONU-Mulheres http://www.onumulheres.org.br/onu-

mulheres/sobre-a-onu-mulheres/ que foi criada, em 2010, para unir, fortalecer e ampliar os 

esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres, atuando em 6 áreas prioritárias:  

✓ fim da violência contra mulheres e meninas 

✓ liderança e participação política das mulheres 

✓ empoderamento econômico 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/
http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/
http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/
http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/lideranca-e-participacao/
http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/empoderamento-economico/


                                      

 

 

 

                  
 

✓ paz e segurança e emergências humanitárias 

✓ governança e planejamento 

✓ normas globais e regionais 

Além disso, também desenvolvemos ações sobre “O Empoderamento Econômico das Mulheres no 
Mundo do Trabalho em Mudança” utilizando o ecossistema referencial, que também servirá para 
nortear os trabalhos da equipe multidisciplinar, conforme abaixo: 

 

Assim, entendemos ser viável a implementação do Projeto Casulo no contexto do Programa 
Sacramento 2025-Cidade Empreendedora, sendo apoiado por equipe e estrutura operacional da 
Câmara Técnica e Comissões. 

Somadas a esta estrutura de apoio, o Projeto contará com um Comitê Gestor que irá deliberar, 
nortear e cooperar para a manutenção e/ou melhoria contínua dos serviços a serem oferecidos.  

Participarão do Comitê Gestor, representantes da ACE Sacramento, do Grupo Executivo do 
Programa Sacramento 2025-Cidade Empreendedora, da Câmara Técnica, do Ministério Público, do 
Poder Judiciário, do Governo Municipal, das Polícias Militar e Civil, Defensoria Pública, do Conselho 
Municipal, entre outros com influência sobre os processos decisórios. 

Abaixo, apresentamos cronograma do Projeto. 

http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/paz-e-seguranca/
http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/planejamento-e-orcamento-nacionais/
http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio-e-agenda-pos-2015/


                                      

 

 

 

                  
 

 

1.6 Atividades já realizadas – descrição e registros 

Como já descrito na introdução, por meio do Programa: “Sacramento 2025-Cidade Empreendedora” 
várias atividades vêm sendo realizadas, desde março de 2019, na direção do Desenvolvimento 
Sustentável do Município. No Programa todos os stakeholders envolvidos desenvolvem suas 
atividades focando em Educação Empreendedora como forma de alcançar os objetivos. 
Certamente, questões afetas ao tema igualdade de gênero (ODS 5) e suas várias vertentes, fazem 
parte do diálogo, mas com o Grupo de Mulheres Empreendedoras, ações efetivas já estão em 
andamento.  Vamos elencar aqui, algumas delas: 

✓ Composição do Grupo de Mulheres Empreendedoras, na estrutura do Programa: “Sacramento 
2025-Cidade Empreendedora”; 

✓ Eventos, realizados em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, ocorridos em março2020; 

✓ Mobilização da sociedade em geral para participarem das Rodas de Diálogo onde são 
apresentados os dados e definidas as ações, tais como: Campanha Sinal Vermelho contra a 
Violência Doméstica, Blitz de Conscientização e orientação acerca dos serviços disponíveis; 

✓ Encontros com Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, CREAS no sentido de dialogar 
sobre alternativas para o atendimento humanizado e integrado no município; 

✓ Encontro com profissionais de diversas áreas que atuam no apoio e prevenção das diversas 
ocorrências relacionadas ao tema: Defesa dos diretos humanos das mulheres; 

✓ Elaboração do Projeto Casulo. 

1.7 Organograma/Equipe 

O Quadro Demonstrativo da Equipe com os contatos, segue anexo 



                                      

 

 

 

                  
 

2 Elaboração e definição do investimento 

O demonstrativo de investimentos estimados, segue anexo. 

2.1 Profissionais responsáveis pelo projeto e pela execução 

A informação consta do Quadro Demonstrativo da Equipe, onde informamos os profissionais 
responsáveis, por área de atuação. 

2.2 os materiais 

Quanto aos materiais, também estão detalhados no demonstrativo de investimentos. Vale ressaltar 
que são valores estimados, pois de acordo com o cronograma de execução, eles serão validados, 
após definição do imóvel. 

2.3 os documentos 

Diagnóstico Socioeconômico – Censo Social 

Diretrizes de Construção da Casa da Mulher Brasileira – referência 

Diretrizes de Implantação da Casa da Mulher Brasileira – referência  

Vídeos de alguns integrantes da Equipe multidisciplinar  

Apresentação Power point do Grupo de Mulheres Empreendedoras 

2.4 o investimento disponível 

Atualmente, o Programa Sacramento 2025-Cidade Empreendedora, já possui estrutura operacional 
e financeira, além de contar com profissionais voluntários e consultoria especializada.  

A locação do imóvel e alguns colaboradores que serão necessários na equipe do Projeto Casulo 
serão financiados pelo governo municipal de Sacramento. 

O Projeto Casulo, por fazer parte da Estrutura do Programa Sacramento 2025-Cidade 
Empreendedora, contará com o permanente apoio da Comissão de Mobilização de Capital que 
continuará buscando parceiros por meio de editais privados, além dos parceiros estratégicos, tais 
como Sebrae, Senac, Senai entre outros que já apoiam o Programa. 

Por meio do Ministério Público e Promotoria serão mobilizados recursos adicionais em função da 
oferta do serviço de exame de corpo de delito nas dependências do Projeto Casulo e reativação do 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 

2.5 a estimativa do que será o utilizado durante o tempo médio etc. 

Dados apresentados no Demonstrativo de Investimentos Estimados. 

3 Cronograma de ações 

O Cronograma de ações para o semestre, iniciando em setembro/2020 até fevereiro2021, segue em 
anexo e indica as ações nos 30 dias iniciais, bem como ao longo dos 5 meses seguintes. 

Ressaltamos que são macro ações.  

3.1 Curto prazo (30 dias) 

Contemplado no anexo intitulado cronograma de ações. 



                                      

 

 

 

                  
 

3.2 Longo prazo (6 meses) 

Contemplado no anexo intitulado cronograma de ações. 

Conclusões Finais 

Para mais informações, poderão acessar o site da ACE Sacramento: www.acesacramento.com.br e o 
site do Programa: www.sacramento2025.org 

Esperamos ter esclarecido acerca das ações do Grupo de Mulheres Empreendedoras, bem como o 
Projeto Casulo, sendo que para toda a equipe envolvida está sendo muito valiosa a participação do 
Edital: Aceleradora P & G Social. 

Ficamos à disposição para quaisquer informações complementares e desde já agradecemos a 
oportunidade. 

 

Sacramento, 04 de agosto de 2020. 

 

 

 

http://www.acesacramento.com.br/
http://www.sacramento2025.org/

