
São Carlos
SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO E TRABALHO EM REDE

O município de São Carlos desenvolveu uma metodologia de trabalho na área de prevenção e 
enfrentamento à violência sexual baseada, principalmente, na elaboração de campanhas educativas 
e de sensibilização da população. Já fizeram campanhas, por exemplo, de prevenção ao abuso sexual 
contra crianças e de prevenção à violência contra a mulher. Estas campanhas têm como objetivo 
atingir todos os munícipes e são divulgadas em diversos meios: mídias sociais, materiais gráficos, 
outdoors, dentre outros. Como desdobramento da realização das campanhas, houve o fortalecimento 
da própria Rede municipal de Combate à Violência Sexual, por meio da implantação de formações 
técnicas aos profissionais de assistência social, saúde, educação e organizações da sociedade civil, 
integradas ainda ao Conselho Tutelar e com apoio da Defensoria Pública. Além disso, a Prefeitura 
firmou parceria com a Universidade Federal de São Carlos para desenvolvimento de ações de 
prevenção da violência sexual. Estas ações de fortalecimento da Rede permitiram que, com a recente 
criação da Secretaria Municipal de Segurança, os trabalhos dos agentes municipais de segurança 
sejam bastante integrados às ações já desenvolvidas pela Assistência Social e pela Rede como um 
todo. Atualmente, o município conta com uma Casa Abrigo para mulheres em situação de violência 
cuja segurança é exercida pela Guarda Municipal; e a Secretaria de Segurança está desenvolvendo 
protocolos de atendimento às vítimas. Para Glaziela Solfa, Secretária Municipal de Cidadania e 
Assistência Social de São Carlos, a capacitação dos profissionais e a integração dos diferentes atores 
permite uma atuação mais qualificada.

Isso tem sido muito 

interessante, porque você tem 

profissionais que acabam 

ficando com informações mais 

qualificadas e isso vai se 

disseminando, capilarizando

pela Rede de Atendimento nas 

diferentes áreas. E essas ações 

têm sido integradas; elas hoje 

elas não são só mais uma 

questão do Governo, elas 

foram integradas pelas 

políticas públicas municipais. 
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