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Apresentação 

 No dia 17 de março de 2020,  a Prefeitura de Guarapuava publica o primeiro 
decreto (7815/20) com as medidas de prevenção à contaminação do coronavírus, no dia 
25 de março de 2020, a ONU Mulheres para Américas e Caribe publica 14 
recomendações de como incorporar mulheres e igualdade de gênero na gestão da 
resposta à crise sobre as dimensões de gênero na pandemia, e no dia 26 de março a 
Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SPM) publica o protocolo de 
atendimento às mulheres em situação de violência em Guarapuava, para os tempos de 
pandemia.  

 Estes marcos legais definem o início das tomadas de decisões para prevenir o 
COVID-19, bem como suas repercussões da vida de mulheres e meninas, especialmente 
no que se refere à violência doméstica e familiar. Seguindo as recomendações da ONU 
Mulheres e da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná sobre o 
aumento da violência doméstica contra as mulheres, a SPM ajustou sua estrutura e da 
Rede de Enfrentamento à violência contra as Mulheres para acompanhar mais de perto 
os casos de violência.  

 Atitudes como estreitamento da comunicação entre Centro de Referência de 
Atendimento à mulher em situação de violência (CRAM), Polícia Militar e Delegacia da 
Mulher foram estratégicos, disponibilização de celulares e notebooks para a equipe do 
CRAM passar a atender via internet foi aproximador e resolutivo, e a produção diária de 
registros e estatísticas para enxergar o aumento ou decrescimo das ocorrências de 
violência contra as mulheres durante a pandemia, nos permitiu o aperfeiçoamento do 
atendimento dedicados às mulheres. 

 Diante dessa ação conjunta entre CRAM e Patrulha Maria da Penha do 16º 
Batalhão da Polícia Militar, este relatório apresenta os números de Boletins de 
Ocorrência do 190, referente à violências contra as mulheres, bem como o número de 
Medidas Protetivas, concedidas pelas 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais da Comarca de 
Guarapuava, encaminhadas ao CRAM e Patrulha Maria da Penha para fiscalização e 
acompanhamento do cumprimento das medidas. Esses dados se referem aos primeiros 
60 dias de distanciamento/isolamento social, em Guarapuava, ou seja, a partir do 
Decreto  7815/20 (18/03/2020 a 18/05/2020). 

 Durante a pandemia, o CRAM tem recebido diariamente o relatório com as 
ocorrências de violência contra as mulheres, registradas na Polícia Militar, vale ressaltar 
que no relatório constam além da violência doméstica e familiar, outros tipos de 
violência contra as mulheres como ameaça; injúria; dano; estupro; vias de fato; 
descumprimento de medida protetiva. A partir desses dados é que a Secretaria 
Municipal de Políticas para as Mulheres, elaborou os gráficos que embasam o presente 
relatório. 



 

 Levantar as estatísticas de violência contra as mulheres, em meio à pandemia, é 
uma maneira de guiar e monitorar a execução das políticas de enfrentamento à violência 
no município, bem como oferecer dados para pautar a imprensa sobre os serviços de 
proteção mantidos durante o isolamento social e ainda poder ser utilizado para futuras 
pesquisas científicas. 

 Por fim, vale ressaltar que este é um recorte da realidade e que este relatório 
utilizou os dados que chegam até o CRAM, sendo Boletins de Ocorrência registrados no 
16º Batalhão da Polícia Militar e Medidas Protetiva de Urgência expedidas pelas 1ª, 2ª e 
3ª Varas Criminais, não podendo ser considerado um panorama geral sobre a situação 
de violência contra as mulheres no município, pois não foi possível, por exemplo, ter 
acesso aos registros na Polícia Civil, via Centro de Análise, Planejamento e Estatística 
(CAPE), ou ainda, aqui não estão inclusos os casos de violência, em que a Polícia 
Militar não foi acionada. 



 

FATORES DE RISCO DE VIOLÊNCIA aplicáveis à situação de PANDEMIA 
COVID-19  

 

Isolamento da vítima  “ A vítima/sobrevivente fica mais vulnerável 
se estiver isolada da família, dos/as amigos e 
das suas redes sociais. O isolamento não é 
apenas geográfico e aumenta a 
probabilidade da ocorrência de violência”  

Consumo de álcool ou drogas ilícitas  “O consumo de drogas ilícitas, álcool ou 
medicamentos pode condicionar as 
consequências sociais dos indivíduos e 
aumentar o risco de violência na família. 
Isto inclui drogas que induzem a psicoses 
temporárias”  

Comportamento controlador  “O agressor pode controlar totalmente todas 
as atividades da vítima/sobrevivente...os 
homens que consideram que devem ser eles 
a mandar têm maior predisposição para usar 
vários tipos de violência contra suas 
companheiras”  

Desemprego  “O desemprego está associado ao aumento 
de risco de uma agressão letal. A mudança 
súbita do nível profissional, fim do vinculo 
laboral ou rebaixamentode cargo podem 
aumentar o risco” (tradução livre)  

 

Fonte: Fatores de risco constantes do Manual para profissionais de Portugal: Avaliação e Gestão de 
Risco, de 2013, e citada na  NOTA TÉCNICA RAIO X da violência doméstica durante isolamento  
Um retrato de São Paulo, produzida pelo Ministério Público de SP. 



 

Boletins de ocorrência registrados na Polícia Militar pelo 190 

• 1º quadrimestre de 2019 e 2020 

 Este gráfico apresenta, mês a mês, o total de boletins registrados no 16º Batalhão 
de Polícia, em Guarapuava, entre 2019 e 2020 para os seguintes crimes relacionados à 
violência de gênero, cometidos contra as mulheres: Lesão Corporal/Violência 
Doméstica; Ameaça; Injúria; Dano; Estupro; Vias de Fato; Descumprimento Medida 
Protetiva. 

 Em laranja, estão os números referente ao ano de 2019 e em amarelo, os 
números referentes a 2020.   

 

 Ao todo, no primeiro quadrimestre de 2019, foram registrados 218 Boletins de 
Ocorrência na Polícia Militar de Guarapuava. Já em 2020, foram atendidos pela PM 250 
ocorrências, apontando um aumento de 13%, comparando o mesmo período entre 2019 
e 2020. 



 

• Período de isolamento e distanciamento social decretado em Guarapuava 

 Este gráfico tem o recorte do primeiro dia de isolamento social decretado em 
Guarapuava, 18/03/2020 até 18/05/2020, quando as medidas de combate ao coronavírus 
completam dois meses. Mais uma vez, a comparação se dá com o mesmo período do 
ano anterior, 18/03/2019 a 18/05/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesse retrato, destacando apenas o período de isolamento social de 2020, 
comparando com o mesmo período em 2019, o aumento do registro de ocorrências de 
violência contra as mulheres na PM, foi de 25%. 
 O quadro a seguir, apresenta os registros de Boletim de Ocorrência no 16º BPM, 
dentro do ano de 2020, comparando os 60 dias pré pandemia de coronavírus, e os 60 
dias durante a pandemia. 

 

 Nessa análise, houve 31 registros de violência contra as mulheres a mais durante 
a pandemia, comparado com os 60 dias que antecederam, apresentando um índice de 
20,4% de aumento. 

 

2020 

Antes da 
Pandemia 
(17/01 a 17/03) 

Durante a 
pandemia 
(18/03 a 18/05) 

Variação 
quantitativa 

Índice 

Boletim de 
Ocorrência 

121 152 + 31 + 20,4% 



 

Concessão de Medidas Protetivas 

• 1º quadrimestre de 2019 e 2020 

 O CRAM da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, 
juntamente com a Patrulha Maria da Penha do 16º Batalhão da Polícia Militar, recebem 
diariamente as Medidas Protetivas (MPs) expedidas pela 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais da 
Comarca de Guarapuava. 

 Neste gráfico, consta o número de MPs concedidas no primeiro quadrimestre de 
2019 (em verde) e 2020 (em azul) pelas varas citadas acima. 

 

 Ao todo, no primeiro quadrimestre de 2019, foram concedidas 87 Medidas 
Protetivas de Urgência (MPs) para mulheres em situação de violência, na Comarca de 
Guarapuava. Já em 2020, foram concedidas 134 medidas protetivas, acenando um 
aumento de 35%. 



 

• Período de isolamento e distanciamento social decretado em Guarapuava 

 Este gráfico tem o recorte do primeiro dia de isolamento social decretado em 
Guarapuava, 18/03/2020 até 18/05/2020, quando as medidas de prevenção ao 
coronavírus completam dois meses. Mais uma vez, a comparação se dá com o mesmo 
período do ano anterior (2019). 

 

 Nessa comparação, o aumento Medidas Protetivas concedidas foi 19%. 

 O quadro a seguir, apresenta as MPs concedidas dentro do ano de 2020, 
comparando os 60 dias pré pandemia de coronavírus, e os 60 dias durante a pandemia. 

 

 Nessa análise, o total de MPs concedidas foi mantido. 

• obs: A Patrulha Maria da Penha passou a receber as Medidas Protetivas da 1ª 
Vara Criminal, a partir do dia 13/04/2020. 

 

2020 

Antes da 
Pandemia 
(17/01 a 17/03) 

Durante a 
pandemia 
(18/03 a 18/05) 

Variação 
quantitativa 

Índice 

Medidas 
Protetivas 

73 72 - 1 - 1,4% 



 

• Feminicídios 

 O quadro a seguir apresenta o número de feminicídios na cidade de Guarapuava, 
no primeiro quadrimestre de 2019 e de 2020, o que demonstra que houve a redução 
de feminicídios no corrente ano, inclusive durante os 60 dias da pandemia. Não 
havendo nenhum feminicídio. 

 

 

1º 
Quadrimestre 
2019 

1º 
Quadrimestre 
2020 

Variação 
quantitativa 

Feminicídios 01 00 -1  



 

• Protocolo de atendimento às mulheres em situação de violência, em 
Guarapuava, durante a pandemia do coronavírus, publicado em 24 de 
março de 2020. 

 "Considerando as orientações da ONU Mulheres para Américas e Caribe que 
recomenda a “garantia da continuidade dos serviços essenciais para responder à 
violência contra mulheres e meninas, desenvolvendo novas modalidades de prestação de 
serviços no contexto atual e aumentar o apoio às organizações especializadas de 
mulheres para fornecer serviços de apoio nos níveis local e territorial”, e ainda o alerta 
da Procuradoria Estadual da Mulher da Alep (Assembléia Legislativa do Paraná), de 
que o casos de violência contra as mulheres aumentaram em três vezes durante a 
quarentena de prevenção ao Covid-19 na China, a Prefeitura de Guarapuava, através da 
Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres mantém os serviços essenciais da 
Rede de Enfrentamento à violência contra as mulheres, sendo: 
  
� Patrulha Maria da Penha que monitora as mulheres com medidas protetivas; 

conforme protocolo da Polícia Militar 
� Casa Abrigo que acolhe mulheres em risco iminente de morte 
� CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher em situação de 

violência), que passa a fazer a triagem via telefone dos Boletins de Ocorrência 
� Delegacia da Mulher para o requerimento de medidas protetivas, conforme 

protocolo da 14ª SDP (Subdivisão Policial) 
� Poder Judiciário para a concessão de medidas protetivas, conforme protocolo do 

Tribunal de Justiça 
  
 Para o período de isolamento social, distanciamento ou quarentena necessários 
para evitar a proliferação do coronavírus, os serviços da Rede de Enfrentamento já 
citados, têm como prioridade a cessação da situação de risco de morte das mulheres em 
situação de violência, priorizando as medidas de segurança e proteção, certos de que, 
em normalizada a situação serão retomados os serviços de fortalecimento psicológico e 
socioassistencial.  
 Para isso, o CRAM continua recebendo os Boletins de Ocorrência da Polícia 
Militar e irá encaminhar os casos mais graves para a Delegacia da Mulher, o que não 
impede as mulheres de procurarem a Delegacia por conta própria. Os atendimentos 
presenciais do CRAM são limitados às mulheres em risco iminente de morte para 
encaminhamento para Casa Abrigo. 
 Demais atendimentos e dúvidas poderão ser tiradas no CRAM pelo telefone (42) 
98405-6206. Em caso de emergências, também estão disponíveis os números 190, da 
Polícia Militar e 193, da Delegacia da Mulher." 
  

 Depois da análise das primeiras semanas de isolamento social, percebeu-se que o 
contato apenas via telefone não era possível, devido à falta  da informação do número 
em diversos Boletins de Ocorrência, ou ainda, pelo não atendimento à chamada 
telefônica. Por isso, o CRAM passou a fazer visita domiciliar à todos os BOs que não 
contém contato telefônico. A visita domiciliar como forma de busca ativa, sempre foi 



 

uma prática da Secretaria de Políticas para as Mulheres desde a sua fundação em 2013, 
mas agora, em tempos de COVID19, o monitoramento se intensificou e ampliou para o 
contato telefônico também via WhatsApp. Com as recomendações de não sair de casa, o 
CRAM disponibilizou o número (42) 98405-6206 para mensagens via aplicativo, em 
horario comercial. 

 A partir do monitoramento diário, o CRAM conseguiu atender e/ou oferecer os 
serviços de assistência social, jurídica e apoio psicológico para 79% das mulheres que 
registraram BO no 190, durante os 60 dias de isolamento social, além de atender outras 
60 mulheres que procuraram o CRAM via WhatsApp, telefone, presencialmente ou 
encaminhadas pela Rede. Os outros 21% ficaram sem atendimento porque endereço ou 
telefone não existiam, ou ainda porque a mulher acabou mudando de endereço devido à 
violência. 

  

 Neste período de isolamento social, o CRAM está 
atendendo presencialmente os casos de maior risco, das 
13h às 17h, porém tem feito orientações jurídicas e 
atendimentos/encaminhamentos sociais, e ainda 
atendimento psicológico via telefone, das 8h às 17h. A 
Delegacia da Mulher está atendendo das 14h às 17h e o 
Poder Judiciário tem expedido as MPs em 24 horas. 

 Para facilitar o acesso das mulheres aos serviços 
essenciais da Rede, a Secretaria de Políticas para as 
Mulheres desenvolveu posts para redes sociais, que 
podem ser compartilhados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

• Considerações Finais 

 A pandemia de COVID-19 tem mudado modos de se comportar, interagir, 
trabalhar, ganhar o próprio sustento, executar políticas públicas, eleger prioridades e 
definir serviços essenciais. A pandemia também amplificou diferenças e problemas 
sociais como a distribuição de renda e a violência doméstica e familiar, tanto contra as 
mulheres, quanto contra crianças e pessoas idosas, problemas esses que já perpetravam 
nossa sociedade e que eram enfrentados, mas que agora se intensificam e exigem de 
nós, promotores de políticas públicas ainda mais atenção e ação. 

 Este relatório dedicou atenção exclusiva aos casos de violência de gênero 
praticadas contra a mulheres, não somente a doméstica e familiar, mas também 
ameaças, descumprimentos de medidas e outros. A intensificação do registro de 
Boletins de ocorrência não significa diretamente o aumento da violência contra as 
mulheres, pois pode também transparecer uma maior procura pelos serviços de 
segurança, ou ainda, deixar obscuros os casos que as mulheres não conseguiram acionar 
o 190. Por isso, como já dito, este relatório é apenas um retrato e não um plano geral da 
situação de violência no município. 

 Mesmo que não seja possível vislumbrar o panorama geral da violência contra as 
mulheres no município, é válido destacar que o objetivo principal do protocolo de 
atendimento do CRAM em tempos de pandemia, era/é não haver nenhum feminicídio 
em Guarapuava, o qual foi cumprido, pois, não houve cenhum feminicídio em 
Guarapuava, dentro do público atendido pelo CRAM (18 a 60 anos).   

 Sabemos que não vamos conseguir impedir todos os casos de violência, assim 
como também muitas mulheres vão passar a buscar ajuda depois da pandemia, por isso 
acreditamos que o reflexo deste período virá nos próximos anos, acompanhado da 
anunciada desigualdade social e desempregos no país, o que reitera a essencialidade das 
políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. 

 

Observação: A metodologia utilizada neste relatório, incorporou todas as violências 
cometidas contra as mulheres que são atendidas pelo CRAM, como lesão 
corporal/violência doméstica, ameaça, injúria, dano, estupro, vias de fato, 
descumprimento medida protetiva, e não somente a tipificação Lesão corporal/violência 
doméstica, motivo pelo qual este relatório apresenta mais registros de violência do que 
o divulgado em 25 de abril de 2020 pelo portal RSN. 

 


