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O tamanho do nosso 
desafio 



DESAFIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 
NO BRASIL

▪O Brasil é o campeão de homicídios no mundo, com 61 mil vítimas 
por ano.  

▪A cada hora, sete brasileiros e brasileiras são assassinados.  

▪Metade das 50 cidades mais atingidas por esse crime no mundo, 
estão no país.   

▪As principais vítimas são jovens negros, de 15 a 29 anos.  

▪Baixo percentual de elucidação dos crimes contra a vida. 

▪Mais de um terço (36%) das cidades mais atingidas pela violência no 
Brasil estão no Nordeste. 



Desafios complexos exigem 
políticas públicas integradas



OS MUNICÍPIOS E A PREVENÇÃO 
DA VIOLÊNCIA

▪ Papel relacionado a políticas de prevenção da violência.  

▪Liderança política. 

▪Engajamento da comunidade.  
  
▪Sistematização e compartilhamento de dados.  

▪Contínuo monitoramento.



ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS DE 
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA

▪Redução da evasão escolar e busca ativa para identificação de 
adolescentes fora da escola. 

▪Fortalecimento dos programas de orientação sobre gravidez 
na adolescência e desenvolvimento das capacidades 
parentais. 

▪Desenvolvimento de ações de desconstrução de referenciais 
de masculinidade associados à força e à violência. 

▪Fortalecimento da rede de atenção psicossocial. 



ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS DE 
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA

▪Fortalecimento de serviços de apoio e acolhimento de crianças 
vítimas de violência sexual e física.  

▪Criação e manutenção de espaços públicos seguros.  

▪Fortalecimento das iniciativas que estimulem a integração e 
convivência pacífica da população no espaço urbano. 

▪Fortalecimento de programas de proteção e apoio a mulheres 
vítimas de violência.  

▪Promoção de programas de redução de danos. 



Iniciativas que envolvem 
o município



A CAMPANHA INSTINTO DE VIDA

▪ Iniciativa focada em sete países (Brasil, Colômbia, Guatemala, Honduras, 
México e Venezuela), com objetivo de reduzir homicídios em 50% em dez 
anos.  

▪ Prevenção e redução de homicídios por meio de políticas públicas 
baseadas em evidências.  

▪ Estratégias centrais: incidência política (advocacy) e mobilização.  

▪ Incidência política inclui estímulo e apoio ao desenvolvimento e 
implementação de planos integrais. 

▪ No Brasil, assinatura de carta compromisso em sete municípios e dois 
estados. 





AGENDA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA 

▪Municipalidade como agente prioritário para promoção local de 
ações para diminuição de fatores de risco e aumentar fatores de 
proteção.  

▪ Não apenas fomentar políticas universais, mas privilegiar ações 
focalizadas.  

▪ Quatro eixos prioritários: 
▪ Estabelecimento de estruturas de gestão, financiamento, monitoramento e 

avaliação da Agenda.  
▪ Produção e coleta de dados e informações para diagnóstico, monitoramento e 

avaliação.  
▪ Fortalecimento dos fatores de proteção e redução dos fatores de risco de 

grupos populacionais, áreas geográficas e comportamentos mais suscetíveis à 
violência.  

▪ Orientação das ações da Guarda Municipal para a mediação de conflitos e 
resolução de problemas.  





OBSERVATÓRIO DE PREVENÇÃO 
DA VIOLÊNCIA DE PARATY

▪Sistema de integração de dados. 

▪Associa informações de setores centrais para a prevenção: 
Educação, Assistência Social, Saúde, Conselho Tutelar e Guarda 
Municipal para localizar indivíduos mais vulneráveis.  

▪Possibilita aos técnicos da Prefeitura o monitoramento de fatores 
de risco, como, por exemplo, a evasão escolar.  

▪Permite a avaliação da eficácia de políticas adotadas em cada área 
da cidade.  

▪Projeto envolveu entrevistas com representantes de secretarias, 
forças de segurança e Justiça criminal, além de análise de dados 
criminais e grupos focais com jovens.





Obrigada!
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