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APRESENTAÇÃO 

O município de São Raimundo Nonato-PI está localizado no Território de 

Desenvolvimento Serra da Capivara, distando 510 km de Teresina, capital do 

Piauí. De acordo com o IBGE, o município tem 32.327 habitantes e uma extensão 

territorial de 2.415,60 km², constituindo-se no município polo da microrregião. 

Sua economia é baseada nos setores primário (agricultura e pecuária) e terciário 

(serviços). Limita-se ao norte com os municípios de Brejo do Piauí e João Costa, 

ao sul com Fartura do Piauí, Dirceu Arcoverde e Várzea Branca, a leste com 

Coronel José Dias e São Lourenço do Piauí e, a oeste com São Braz do Piauí e 

Bonfim do Piauí. As principais vias de acesso terrestre são as rodovias: BR-020, 

PI-141 e PI-144/ BR-343/BR-316 e aeroviário através do Aeroporto Internacional 

Serra da Capivara.  

O comércio é a atividade econômica preponderante no município, que 

conta com mais de 500 estabelecimentos com CNPJ e Alvará de funcionamento. 

A estrutura econômica municipal está pautada mais expressivamente no setor 

de serviços, que responde por 75,4% do PIB municipal. Nas últimas décadas o 

turismo vem exercendo papel fundamental no processo de desenvolvimento das 

comunidades do entorno do Parque Nacional da Serra da Capivara. A principal 

atração é o Museu do Homem Americano, uma instituição de renome 

internacional que reúne itens arqueológicos que correspondem ao patrimônio 

cultural deixado por povos pré-históricos. Assim, esta instituição é um grande 

centro do saber, atraindo estudiosos, pesquisadores, visitantes e cientistas de 

todo o mundo. Destaca-se, também, que o Parque Nacional da Serra da 

Capivara é patrimônio histórico e cultural da humanidade pela UNESCO, com 

aproximadamente 700 sítios arqueológicos com pinturas que datam mais de 12 

mil anos de idade. Na região, ocorrem anualmente eventos como as festividades 

de aniversário do município e as manifestações em homenagem ao padroeiro da 

cidade, que também movimentam um grande número de turistas que contribuem 

para o desenvolvimento da economia local. 
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Capacidade técnica e operacional  

O município possui uma Secretaria Municipal da Mulher voltada para o 

desenvolvimento de ações de suporte às mulheres do município, no entanto a 

secretaria ainda não dispõe de local estruturado com uma equipe multidisciplinar 

para o atendimento e acompanhamento sistemático das mulheres. A secretaria 

desenvolve suas ações em parceria com a Secretaria de Assistência Social, 

onde são realizadas palestras, geralmente nos Centros de Assistência Social do 

município, com grupos de mulheres (mãe, idosas e adolescentes) que já 

participam das atividades promovidas pela Secretaria de Assistência Social.  

A equipe técnica que realiza as palestras é composta por Assistentes 

Sociais e Psicólogas:  

Nome Formação/ Cargo 

Yapuema Carvalho 
Assistente Social/Secretaria da 

Mulher 

Ivana Araújo Amorim Psicóloga 

Elaine Ribeiro Psicóloga 

Kaline Dias Assistente Social 

Micaela Couto Assistente Social 

FONTE: Secretaria Municipal da Mulher de São Raimundo Nonato - PI 

OBJETO 

Capacitação da comunidade e da rede de atendimento à mulher na área 

de prevenção, combate e erradicação a violência contra a mulher no município 

de São Raimundo Nonato – PI. 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Implantar ações educativas envolvendo a comunidade e a rede de 

atendimento à mulher com foco na prevenção, combate e erradicação de 

qualquer forma de violência contra a mulher no município de São Raimundo 

Nonato – PI. 

Objetivos específicos 
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• Realizar a divulgação do projeto através material gráfico e mídias digitais, 

buscando uma maior divulgação do projeto; 

• Realizar Ciclos de Palestras nas escolas do município (ensino 

fundamental 2 e ensino médio) com os temas: “Violência contra mulher e 

relacionamento abusivo”, “Direito da mulher e família: medidas protetivas 

relativas à violência contra a mulher”, “Empoderamento feminino”. 

• Promover o uso do aplicativo “Salve Maria” através de uma blitz educativa 

com distribuição de cartazes e cartilhas informativas sobre o aplicativo.   

• Realizar um curso de Capacitação para 30 servidores municipais sobre a 

Lei Maria da Penha; 

• Promover Rodas de Conversas com as comunidades e bairros 

beneficiados no município de São Raimundo Nonato sobre as medidas de 

combate à violência contra as mulheres no município.  

• Capacitar profissionais da saúde do município através de um curso de 20h 

sobre “O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica 

e de gênero”.  

• Realizar 02 seminários para servidores municipais com o tema: 

“Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda?”. 

• Realizar oficinas de Bijuterias para mulheres assistidas pelo CRAS. 

• Realizar uma caminhada para a sensibilização da população acerca da 

necessidade da erradicação da violência contra a mulher. 

PÚBLICO ALVO 

O projeto pretende atender mulheres servidoras públicas das diversas 

secretarias do município, estudantes de todas as idades e donas de casa, além 

da comunidade em geral do município de São Raimundo Nonato – PI, buscando 

uma conscientização acerca do tema violência contra a mulher.  

A vulnerabilidade social de mulheres com idades variando de 10 a 17 anos 

e que tiveram filhos é de 5,28% no município e em muitas situações essa 

população possui baixa escolaridade e não possuem renda fixa, estando em 

muitos casos em situação de risco no que diz respeito à violência no ambiente 

doméstico. O percentual de mãe Chefes de família sem ensino fundamental e 

com filho menor chega a 16,27% em São Raimundo Nonato. As secretarias de 
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assistência social e da mulher atuam em parceria no município buscando 

melhorar as perspectivas das mulheres com a geração de emprego e renda 

ofertando entre outros serviços: cursos de manicure, bordado e cabelereira, no 

entanto a secretaria atua ainda de forma tímida, pois não dispõe de grande 

estrutura física, humana e de equipamentos para um suporte maior.  

São Raimundo Nonato é uma importante região do semiárido piauiense 

que apresenta com grande potencial turístico, pois possui um importante centro 

arqueológico reconhecido mundialmente. Possui uma vasta produção de 

cerâmicas típicas da região, no entanto, apesar das potencialidades turísticas e 

culturais o município ainda possui ausência de infraestrutura que possam 

contribuir para o desenvolvimento econômico da região.  

Beneficiárias  

Serão beneficiadas diretamente 3.130 pessoas, que terão acesso às 

ações do projeto, entretanto, devido a visibilidade das atividades desenvolvidas, 

a população como um todo se beneficia indiretamente pela disseminação da 

informação e pelo incentivo ao debate sobre o tema. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

O projeto será executado no município de São Raimundo Nonato – PI, tendo 

ações desenvolvidas na zona rural e na zona urbana do município. A população 

de São Raimundo Nonato é de 32.327 distribuídos em 12.098 domicílios, sendo 

que na zona urbana a população chega a 21.272 e na zona rural chega a 11.075 

habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município, segundo 

dados de 2010, era de 0,661 o que o situa na faixa de Desenvolvimento Humano 

Médio (entre 0,600 e 0,699), com uma taxa de crescimento de 33%.  

O município possui cerca de 16.430 mulheres, o equivalente a 50,82% da 

população, sendo que 1,48% estão entre 60 e 64 anos, 2, 23% entre 50 e 54 

anos, 3,53% entre 35 e 39 anos, 4,85% com idade variando de 15 a 19 anos e a 

maior parte, 5,15% está entre 20 e 24 anos.  

Na sede do município as ações do projeto acontecerão nos bairros onde 

estão localizados os dois CRAS que o município possui: Santa Luzia (CRAS I) 

com 120 participantes e Aeroporto (CRAS II) com 120 participantes, além do 
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bairro Barro Vermelho com 120 participantes e nas secretarias municipais com 

aproximadamente 160 participantes. 

Na zona rural serão beneficiadas as localidades Novo Zabelê, Novo 

Horizonte, Garrincha, além do território quilombola Lagoas, cada um desses 

locais com aproximadamente 120 participantes previstos.    

JUSTIFICATIVA 

A violência contra as mulheres em todas as suas formas (doméstica, 

psicológica, física, moral, patrimonial, sexual, tráfico de mulheres, assédio 

sexual, etc.) é um fenômeno que atinge mulheres de diferentes classes sociais, 

origens, idades, regiões, estados civis, escolaridade e raça, é um problema 

complexo que se tornou um fenômeno social devastador que afeta a saúde e a 

cidadania de mulheres em todo mundo.  

Não obstante, mesmo que atualmente esteja previsto em lei o crime de 

feminicídio no país, as mulheres ainda morrem apenas por serem mulheres. Em 

2019, o Brasil teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio, com 1.314 

mulheres mortas, em média houve uma alta de 12% nos casos de feminicídios 

no estado do Piauí nesse mesmo período, os casos mais comuns desses 

assassinatos ocorrem por motivos como a separação. No município de São 

Raimundo Nonato, assim como em vários outros da região da Serra da Capivara 

este fenômeno não é diferente, é crescente os casos em que mulheres são 

vitimadas por seus parceiros, companheiros e/ou familiares. 

Uma das formas de combate a essas prática, são os  trabalhos de 

divulgação, conscientização e esclarecimento, que serão de grande ajuda às 

famílias que se deparam com esta problemática, mas que, muitas vezes, não 

conseguem denunciar por total desconhecimento dos mecanismos legais e 

psicossociais que são colocados à disposição da vítima, agressor e familiares 

após a promulgação da Lei Maria da Penha, que destina-se a combater e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 Para que o combate à violência contra a mulher seja eficiente é necessário 

que o estado apoie mobilizações sociais como campanhas de conscientização, 

passeatas, rodas de conversas e a capacitação de agentes comunitários. É 

nesse contexto que a Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato se propõe 

a execução de ações que sensibilizem a população acerca da Violência contra a 
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Mulher. O município é escasso de informações sobre o tema e, são tímidas as 

ações que esclareçam a importância da conscientização sobre essa questão.  

Assim, o presente projeto objetiva o desenvolvimento de atividades 

sistemáticas de disseminação da informação relacionada à violência contra a 

mulher. É de extrema importância que a população do município esteja ciente 

das hostilidades que envolvem os crimes contra a mulher, e o projeto tem como 

principal meta sanar as deficiências da educação local nesse sentido. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

O projeto terá duração de 16 meses. 

METAS E ETAPAS  

META 01 

 Divulgar o projeto por meio da confecção e distribuição de folders, 

banners, cartazes e faixas e mídias digitais. 

Etapa 1.1 – Produção gráfica e distribuição de 04 banners para a divulgação das 

ações do projeto. 

Etapa 1.2 – Produção gráfica e distribuição de 120 cartazes para a divulgação 

das ações do projeto. 

Etapa 1.3 – Produção gráfica e distribuição de 838 folders para a divulgação das 

ações do projeto. 

Etapa 1.4 – Produção gráfica e distribuição de 07 faixas para a divulgação das 

ações do projeto. 

 

META 02 

Realizar ciclos de palestras em 14 escolas de São Raimundo Nonato com 

duração de 06 horas cada ciclo de palestras. 
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Etapa 2.1 – Contratação de profissionais para ministrar o ciclo de palestras nas 

escolas de São Raimundo Nonato. 

Etapa 2.2 – Elaboração de cartilhas com o tema das palestras a serem 

realizadas. 

Etapa 2.3 – Confecção gráfica e distribuição de cartilhas com os temas das 

palestras para os participantes de cada palestra. 

Etapa 2.4 – Locação de Projetor de Multimídia/Data Show para a realização das 

palestras. 

Etapa 2.5 – Locação de Sistema de Sonorização para a realização das palestras. 

 

META 03 

Realizar 01 Blitz educativa sobre o aplicativo “Salve Maria” buscando 

informar e incentivar a denúncia de violência contra a mulher. 

Etapa 3.1 – Elaboração de cartilhas com o tema Aplicativo Salve Maria. 

Etapa 3.2 – Confecção gráfica e distribuição de cartilhas com o tema Salve 

Maria. 

Etapa 3.3 – Confecção gráfica e distribuição de 2000 folders sobre o aplicativo 

Salve Maria. 

Etapa 3.4 – Confecção gráfica e distribuição de 230 cartazes sobre o aplicativo 

Salve Maria. 

Etapa 3.5 – Confecção e distribuição de uniformes para os 15 agentes 

voluntários que irão executar a Blitz. 

Etapa 3.6 – Locação de equipamentos para a execução da Blitz. 

 



14 
 

META 04 

Realizar 01 Curso de capacitação para 30 servidores municipais acerca 

da “Lei Maria da Penha” no município de São Raimundo Nonato. 

Etapa 4.1 – Contratação de profissional para ministrar o curso sobre a Lei Maria 

da Penha. 

Etapa 4.2 – Elaboração de apostila com o tema: Lei Maria da Penha. 

Etapa 4.3 – Confecção gráfica e distribuição de 30 apostilas com o tema do curso 

para os participantes do curso. 

Etapa 4.4 – Confecção de material gráfico e aquisição de material de expediente 

a ser distribuído para os participantes do curso. 

Etapa 4.5 – Aquisição e distribuição de kit lanche para os participantes do curso. 

 

META 05  

Promoção de 05 Rodas de Conversas com capacidade para 20 mulheres 

cada para a discussão dos aspectos e do contexto da Violência contra a Mulher 

no município de São Raimundo Nonato. 

Etapa 5.1 – Contratação de profissional para mediar as rodas de conversas. 

Etapa 5.2 – Elaboração de cartilha com o tema: Violência contra a mulher e 

relacionamento abusivo. 

Etapa 5.3 – Confecção gráfica e distribuição de 100 cartilhas com o tema: 

Violência contra a mulher e relacionamento abusivo, para as participantes das 

rodas de conversas. 

Etapa 5.4 – Locação de Projetor de Multimídia/Data Show para a realização das 

rodas de conversas. 
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Etapa 5.5 – Aquisição e distribuição de kit lanche para as participantes das rodas 

de conversas. 

 

META 06 

Realizar 01 curso de capacitação para 30 profissionais de saúde sobre 

O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero. 

Etapa 6.1 – Contratação de profissional para ministrar o curso sobre: O 

atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero. 

Etapa 6.2 – Elaboração de apostila com o tema: O atendimento das mulheres 

em situação de violência doméstica e de gênero. 

Etapa 6.3 – Confecção gráfica e distribuição de 30 apostilas com o tema do curso 

para os participantes do curso. 

Etapa 6.4 – Confecção de material gráfico e aquisição de material de expediente 

a ser distribuído para os participantes do curso. 

 

META 07 

Realização de 02 Seminários de 03h sendo 50 servidores municipais em 

cada, 100 pessoas no total, com o tema: Relacionamento Abusivo: O que é, 

como identificar e como obter ajuda? 

Etapa 7.1 – Contratação de profissional para ministrar palestra sobre: 

Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda? 

Etapa 7.2 – Elaboração de cartilha com o tema: Relacionamento Abusivo: O que 

é, como identificar e como obter ajuda? 

Etapa 7.3 – Confecção gráfica e distribuição de 100 cartilhas com o tema da 

palestra para os participantes da palestra. 
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Etapa 7.4 – Locação de Projetor de Multimídia/Data Show para a realização das 

palestras. 

Etapa 7.5 – Locação de Sistema de Sonorização para a realização das palestras. 

META 08 

Realizar 02 oficinas de confecção de bijuterias para mulheres assistidas 

pelo CRAS do município, cada oficina terá capacidade para 15 mulheres, 

totalizando 30 mulheres. 

Etapa 8.1 – Contratação de profissional para ministrar as oficinas de bijuterias. 

Etapa 8.2 – Elaboração de cartilhas com o tema Artesanato de bijuterias. 

Etapa 8.3 – Confecção gráfica e distribuição de 30 cartilhas para as mulheres 

participantes das oficinas. 

Etapa 8.4 – Aquisição do material a ser utilizado nas oficinas. 

META 09 

Realizar 01 caminhada para a sensibilização da população em torno da 

Violência contra a Mulher no município de São Raimundo Nonato. 

Etapa 9.1 – Locação de equipamentos para a execução da caminhada. 

Etapa 9.2 – Confecção e distribuição de uniformes para os participantes da 

caminhada. 

Etapa 9.3 – Produção gráfica de 03 faixas a serem utilizadas na caminhada.  
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Relação de metas, etapas e cronograma de execução 

Metas Etapa Especificação 
Indicador físico Duração 

Unidade Quantidade Inicio Fim 

1 
  

  
Divulgação do projeto 

  

1.1 
 Confecção de 

banner 
und 04 

01/06/2020 01/07/2020 

1.2  
Confecção de 

folders 
und 840 

1.3 
Confecção de 

faixas 
und 07 

1.4 
Confecção de 

cartazes 
und 120 

2 
  

  
Ciclo de palestras 

  

2.1 
Contratação de 

profissionais 
und 01 

01/07/2020 01/12/2020 

2.2 
Elaboração de 

cartilha 
und 01 

2.3 
Confecção gráfica 

de cartilha 
und 2.100 

2.4 
Locação de 

Projetor 
diária 14 

2.5 
Locação de 

Sistema de som 
diária 14 

3 
  

  
Blitz educativa 

  

3.1 
Elaboração de 

cartilha 
und 01 

01/12/2020 01/01/2021 

3.2 
Confecção gráfica 

de cartilha 
und 2.000 

3.3 
Confecção gráfica 

de folder 
und 2.000 

3.4 
Confecção gráfica 

de cartazes 
und 230 

3.5 
Confecção de 

uniformes 
und 15 

3.6 
Locação de 

equipamentos 
und 01 

4 
  

  
Curso de capacitação 

  

4.1 
Contratação de 

profissional 
und 01 

01/01/2021 01/03/2021 

4.2 
Elaboração de 

apostila 
und 01 

4.3 
Confecção de 

apostila 
und 30 

4.4 
Confecção de 

material gráfico 
und 120  

4.5 
Aquisição de Kit 

Lanche 
und 155 
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5 
  

  
Rodas de conversas 

  

5.1 
Contratação de 

profissional 
und 01 

01/03/2021 01/05/2021 

5.2 
Elaboração de 

cartilha 
und 01 

5.3 
Confecção de 

cartilha 
und 100 

5.4 
Locação de 

Projetor 
diária 05 

5.5 
Aquisição de Kit 

Lanche 
und 105 

6 
  

Curso de capacitação 

6.1 
Contratação de 

profissional 
und 01 

01/05/2021 01/07/2021 

6.2 
Elaboração de 

apostila 
und 01 

6.3 
Confecção de 

apostila 
und 30 

6.4 
Confecção de 

material gráfico 
und 120 

7 
  

  
Seminários educativos  

  

7.1 
Contratação de 

profissional 
und 01 

01/07/2021 01/08/2021 

7.2 
Elaboração de 

cartilha 
und 

01 

7.3 
Confecção de 

cartilha 
und 

100 

7.4 
Locação de 

Projetor 
diária 02 

7.5 
Locação de 

Sistema de som 
diária 02 

8 
  

Oficina de bijuterias 

8.1 
Contratação de 

profissional 
und 01 

01/08/2021 01/09/2021 

8.2 
Elaboração de 

cartilha 
und 

01 

8.3 
Confecção de 

cartilha 
und 

30 

8.4 
Aquisição de 

material 
und 01 

9 
  

Caminhada de conscientização 

9.1 
Locação de 

equipamentos 
und 01 

01/09/2021 01/10/2021 9.2 
Confecção de 

uniformes 
und 140 

9.3 
Confecção de 

faixas 
und 03 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Meta Especificação Indicador Resultados esperados 

1 Divulgação do projeto  
Porcentagem de material 

confeccionado  
Material confeccionado e 

distribuído  

2 
Ciclo de palestras em 

14 escolas  

Porcentagem de alunos que 
participaram das palestras 

no total e por escola. 

700 alunos no total e 50 
alunos por escola participarão 

das palestras.  

3 01 Blitz educativa 

Porcentagem de pessoas 
que receberam o material 

produzido; 

2000 pessoas receberão o 
material educativo produzido; 

Percentual de denúncias de 
violência contra a mulher 

Aumento do percentual de 
denúncias de violência contra 

a mulher.  

4 

01 Curso de 
Capacitação para 

servidores do 
município  

Porcentagem de servidores 
que realizaram o curso 

30 servidores capacitados  

5 
05 Rodas de 
conversas  

Porcentagem total de 
mulheres que participaram 

das rodas de conversa 

100 mulheres participam das 
rodas de conversa. 

6 
Curso de capacitação 

para servidores da 
saúde 

  Porcentagem de servidores 
da saúde capacitados 

30 servidores da saúde 

Porcentagem de 
identificação pelos serviços 
de saúde das mulheres que 

sofrem violência. 

Aumento na identificação 
pelos serviços de saúde de 
casos de violência contra a 

mulher. 

7 02 seminários  
Porcentagem de servidores 

que participaram dos 
seminários  

100 servidores participaram 
dos seminários 

8 02 oficinas 
Porcentagem de mulheres 

que participaram das 
oficinas 

30 mulheres participaram das 
oficinas 

9 
Caminha de 

conscientização 

Porcentagem de pessoas 
que participam da 

caminhada 

140 pessoas participaram da 
caminhada 
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METODOLOGIA 

Em virtude da atual situação de saúde pública mundial que estamos 

enfrentando decorrente da pandemia da Covid-19, salientamos que a execução 

do projeto poderá sofrer alguns ajustes. Esses ajustes caso ocorra visarão 

cumprir as recomendações dos órgãos competentes para a realização de 

atividades sociais que envolvam aglomeração. Assim de modo excepcional 

poderá interferir na execução das ações do projeto ou ocasionar mudanças nos 

instrumentos previstos. 

Meta 01 

A divulgação do projeto será feita nos dois primeiros meses de execução 

do projeto através da distribuição de material gráfico nos seguintes locais: Sede 

do município: bairro Santa Luzia, bairro Aeroporto, bairro Barro Vermelho e zona 

Rural e áreas de quilombos: Localidades Novo Zabelê, Novo Horizonte, 

Garrincha, território quilombola Lagoas, ainda serão utilizadas as mídias digitais 

(redes sociais da prefeitura e portais) possibilitando a difusão das informações 

pertinentes ao projeto. 

Etapa 1.1  

Nessa etapa serão produzidos e distribuídos 04 banners com informações 

pertinentes as ações do projeto onde será fixado 01 banner em cada um dos dois 

CRAS do município, os outros 02 banners serão fixados na Secretária de 

Assistência Social do município. 

Etapa 1.2  

Serão produzidos e distribuídos 120 cartazes com informações 

pertinentes as ações do projeto onde cada uma das 04 localidades rurais 

beneficiadas com o projeto (Novo Zabelê, Novo Horizonte, Garrincha e Território 

quilombola Lagoas) receberá 15 cartazes, já a sede do município receberá 60 

cartazes que serão fixados nos principais órgãos e prédios públicos do município 

(escolas, prefeitura, secretarias, postos de saúde, CRAS, praças, etc.) e em 

outros pontos estratégicos com o intuito de divulgar o projeto. 
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Etapa 1.3  

Serão produzidos e distribuídos 838 folders com informações pertinentes 

as ações do projeto (serão aproximadamente 119 folders para cada um dos 07 

locais que receberão ações do projeto - Sede do município: bairro Santa Luzia, 

bairro Aeroporto, bairro Barro Vermelho e zona Rural e áreas de quilombos: 

Localidades Novo Zabelê, Novo Horizonte, Garrincha, território quilombola 

Lagoas). 

Etapa 1.4 

Serão produzidos e distribuídos 07 faixas com informações pertinentes as 

ações do projeto onde para cada um dos 07 locais que receberão ações do 

projeto - Sede do município: bairro Santa Luzia, bairro Aeroporto, bairro Barro 

Vermelho e zona Rural e áreas de quilombos: Localidades Novo Zabelê, Novo 

Horizonte, Garrincha, território quilombola Lagoas) será distribuída uma faixa. 

 

Meta 02 

Serão realizados 14 ciclos de palestras onde acontecerão 03 palestras de 

2h cada totalizando 6 horas em cada ciclo (28 horas de trabalho para cada 

profissional). As palestras serão realizadas durante 05 meses em dias variados, 

sendo 03 dias em cada escola no turno manhã ou tarde, abordando os temas:  

• “Violência contra mulher e relacionamento abusivo”;  

• “Direito da mulher e família: medidas protetivas relativas à violência contra a 

mulher”; 

•  “Empoderamento feminino”.  

 As palestras servirão de importante ferramenta no combate à violência contra 

a mulher e permitirão aos alunos participantes identificar situações de violência 

e relacionamentos abusivos, bem como irá auxiliar mulheres e adolescentes no 

resgate da autoestima. As palestras estimularão discussões e reflexões acerca 

do tema.   
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Cada evento terá capacidade para 50 participantes de ambos os sexos, 

sendo alunos do ensino fundamental 2 (11 a 15 anos) e alunos do ensino médio 

(a partir dos 15 anos). Cada participante receberá uma cartilha educativa e 

informativa de cada um dos temas das palestras. A mobilização será feita pela 

secretaria da mulher, secretaria de assistência social e pela direção das escolas 

participantes. As palestras serão realizadas em 14 instituições de ensino do 

município de São Raimundo Nonato:  

1 - Unidade Escolar Epitácio Alves Pamplona; 

2 - U.E. Inocêncio P. de Carvalho; 

3 - U.E. Gildete de Matos; 

4 - U.E. Deputado Edson Dias; 

5 - U.E. Joaquim Horácio Ribeiro; 

6 - U. E. Elzair Rodrigues; 

7 - U.E. João Braz do Rosário; 

8 - Escola Normal Gercilio De Castro Macedo; 

9 - U.E. Professora Maria De Castro Ribeiro; 

10 - U.E. Prof. Jose Leandro Desdará; 

11 - U. E. Prof. Deolindo Lima; 

12 - U. E. Edith Nobre De Castro; 

13 - Centro de Ensino Médio De Tempo Integral Moderna; 

14 - Campus São Raimundo Nonato Do Instituto Federal Do Piaui.   

Etapa 2.1  

Para esta etapa deverá ser um contratado 01 profissional na área da 

Psicologia para ministrar palestra sobre: Violência contra mulher e 

relacionamento abusivo; 01 profissional na área do Direito para ministrar palestra 

sobre: Direito da mulher e família: medidas protetivas relativas à violência contra 

a mulher e 01 Profissional na área da Assistência Social ou Psicologia para 

ministrar palestra sobre: Empoderamento feminino. Cada palestra terá duração 

de 02 horas. 

Etapa 2.2  

 Essa etapa corresponde a elaboração de cartilhas com o conteúdo a ser 

ministrado nas palestras, para tanto deverá ser contrato profissional qualificado 
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para elaborar cartilhas com os temas: Violência contra mulher e relacionamento 

abusivo; Direito da mulher e família: medidas protetivas relativas à violência 

contra a mulher e Empoderamento feminino. 

 

Etapa 2.3  

 Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição das cartilhas 

produzidas na etapa anterior para os participantes das palestras. 

 

Etapa 2.4  

 Para a execução dessa etapa será necessária a locação de Projetor de 

Multimídia/Data Show visto que algumas das escolas participantes não dispõe 

desse equipamento ou não possuem o equipamento disponível para a utilização 

na ação. 

 

Etapa 2.5  

 Para a execução dessa etapa será necessária a locação de Sistema de 

Sonorização visto que algumas das escolas participantes não dispõe desse 

equipamento ou não possuem o equipamento disponível para a utilização na 

ação. 

 

Meta 03 

Será realizada uma Blitz Educativa sobre o aplicativo “Salve Maria”, um 

aplicativo lançado em 2017 em uma parceria da Secretaria de Segurança Pública 

do Piauí com a Agência de Tecnologia da Informação e que atualmente é uma 

importante ferramenta gratuita destinada a denunciar a violência contra as 

mulheres, bem como solicitar auxílio policial.  

Essa ação será executada com auxílio da Secretaria do Trabalho e 

Assistência Social, Conselho Tutelar do município e a Secretaria da Mulher que 

já realizam ações conjuntas no município e ocorrerá através de 15 agentes 

voluntários dessas instituições. A blitz ocorrerá durante um dia (08:00h às 11:00h 

e das 14:00h às 17:00h) na zona urbana de São Raimundo Nonato e se dará, 

inicialmente, nas imediações da Praça do Abrigo (praça central da cidade), sinais 

de trânsito das imediações, comércio e residências. O objetivo da ação é 
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promover uma mudança de atitude dos cidadãos e cidadãs diante da questão da 

violência doméstica praticada contra a mulher e apresentar e popularizar o 

aplicativo que facilita as denúncias e o acesso à proteção. 

 

Etapa 3.1  

Essa etapa corresponde a elaboração de cartilhas com o tema: Aplicativo 

Salve Maria, para tanto será necessário contratar um profissional qualificado 

para realizar essa ação. 

 

Etapa 3.2  

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 2000 cartilhas 

informativas a respeito do aplicativo (quantitativo baseado na população do 

município, que ultrapassa 30.000 habitantes).  

 

Etapa 3.3  

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 2000 folders 

informativas a respeito do aplicativo (quantitativo baseado na população do 

município, que ultrapassa 30.000 habitantes).  

 

Etapa 3.4  

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 230 cartazes 

que serão fixados nos principais órgãos e prédios públicos do município (escolas, 

prefeitura, secretarias, postos de saúde, CRAS, praças, etc.) e em outros pontos 

estratégicos com o intuito de divulgar o aplicativo Salve Maria. 

 

Etapa 3.5  

Essa etapa corresponde a confecção e distribuição para cada um dos 15 

agentes voluntários da equipe irá participar da blitz de: 01 camisa, 01 boné, 01 

bolsa modelo carteiro para transporte do material educativo que será distribuído 

e 01 Squeeze para armazenamento de água e manutenção da hidratação dos 

agentes voluntários, devidamente identificada com o tema da ação.  

Etapa 3.6  

Nessa etapa serão montadas 02 tendas de apoio para essa ação, que 

servirá de abrigo do equipamento de som que fará o chamamento e a divulgação 
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da blitz, armazenamento do material gráfico a ser distribuído e ponto de apoio 

para hidratação dos agentes voluntários.  

Meta 04 

O curso será destinado para 30 servidores municipais com o intuito de 

capacitá-los acerca da legislação vigente atrelada à violência contra a mulher, 

principalmente com relação à Lei Maria da Penha. Consequentemente, os 

agentes atuarão como disseminadores da informação no município de São 

Raimundo Nonato.  

O curso, cujo tema é a lei Nº 11.340/06 “Lei Maria da Penha”, terá duração 

de 20h (05 dias de 04 horas – realizado pela manhã) e será realizado na câmara 

de Vereadores do município de São Raimundo Nonato. Serão abordados tópicos 

como: O histórico da criação da lei; Forma de violência que a lei busca coibir; 

Conceito de violência baseado no gênero; A assistência à mulher em casos de 

violência doméstica e familiar; As medidas protetivas de urgência. A mobilização 

dos participantes será feita com o auxílio das secretarias municipais. 

 

Etapa 4.1  

Para esta etapa deverá ser um contratado 01 profissional na área do 

Direito para ministrar o curso sobre a Lei Maria da Penha. 

 

Etapa 4.2  

Essa etapa corresponde a elaboração de apostila com o tema: Lei Maria 

da Penha, para tanto será necessário contratar um profissional qualificado para 

realizar essa ação. 

 

Etapa 4.3 

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 30 apostilas 

com o tema do curso produzida na etapa anterior para os participantes do curso. 

 

Etapa 4.4  

Nessa etapa serão confeccionados e distribuídos 30 blocos de anotações, 

30 canetas, 30 pastas bolsa e 30 certificados totalizando 120 materiais gráficos 
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a ser distribuídos para os participantes do curso, receberão certificados somente 

aqueles que obtiverem 75% de presença no curso. 

 

Etapa 4.5 

 Nessa etapa serão adquiridos e distribuídos 151 kits lanches (01 

profissional ministrante + 30 participantes x 05 dias de curso) para os 

participantes do curso. 

Meta 05 

Serão realizadas 05 rodas de conversas com o tema ”A violência nem 

sempre é física”, sendo 04 rodas de conversas realizadas com as mulheres das 

comunidades rurais e quilombolas do município (Novo Zabelê, Novo Horizonte, 

Garrincha e território quilombola Lagoa) e 01 roda de conversa com as mulheres 

dos bairros Santa Luzia, Aeroporto e Barro Vermelho. Cada roda de conversa 

terá capacidade para 20 mulheres e carga horária de 02h cada (05 dias de 2 h 

cada, durante o turno manhã). O objetivo das rodas de conversas é gerar uma 

reflexão dos diversos tipos de violência que podem existir e promover um diálogo 

aberto e sincero com as mulheres do município de São Raimundo Nonato. 

Entender as principais dificuldades enfrentadas por essas mulheres e 

principalmente compreender como o município pode contribuir para o bem estar 

da sua população feminina. A mobilização dos participantes será feita com o 

auxílio das secretarias municipais (Assistência social e da mulher) e 

representantes das localidades participantes, bem como pelo material de 

divulgação previsto na meta 01.  

 

Etapa 5.1 

Para esta etapa deverá ser um contratado 01 profissional na área 

Psicologia ou Assistência Social para mediar as rodas de conversas. 

 

Etapa 5.2 

Essa etapa corresponde a elaboração de cartilha com o tema: Violência 

contra a mulher e relacionamento abusivo, para tanto será necessário contratar 

um profissional qualificado para realizar essa ação. 
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Etapa 5.3 

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 100 cartilhas 

com o tema: Violência contra a mulher e relacionamento abusivo, produzida na 

etapa anterior. 

 

Etapa 5.4 

Para a execução dessa etapa será necessária a locação de Projetor de 

Multimídia/Data Show, essencial para a exibição de material áudio visual como 

parte da dinâmica das rodas de conversas. 

 

Etapa 5.5 

Nessa etapa serão adquiridos e distribuídos 105 kits lanches (01 

profissional ministrante + 20 participantes x 05 dias de rodas de conversa) para 

os participantes do curso. 

Meta 06 

O curso será destinado para 30 profissionais da área da saúde com o 

intuito de capacitá-los acerca do atendimento das mulheres em situação de 

violência doméstica e de gênero, bem como ampliar e aprofundar os 

conhecimentos existentes. 

O curso: “Atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e 

de gênero” abordará aspectos como: Identificação de casos, acolhimento, 

orientação, providências legais e acompanhamento e terá duração de 20h (05 

dias de 4 horas no turno manhã), sendo ministrado por um profissional com 

experiência na área (Direito ou Assistência Social). A mobilização dos 

participantes será feita com o auxílio da secretaria de saúde e com o material de 

divulgação previsto na meta 01. 

Etapa 6.1 

Para esta etapa deverá ser um contratado 01 Profissional de nível superior 

com experiência na área para ministrar o curso sobre: O atendimento das 

mulheres em situação de violência doméstica e de gênero. 

Etapa 6.2  
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Essa etapa corresponde a elaboração de apostila com o tema: O 

atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e de gênero, para 

tanto será necessário contratar um profissional qualificado para realizar essa 

ação. 

Etapa 6.3  

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 30 apostilas 

com o tema: O atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e 

de gênero, produzida na etapa anterior. 

Etapa 6.4  

Nessa etapa serão confeccionados e distribuídos 30 blocos de anotações, 

30 canetas, 30 pastas bolsa e 30 certificados totalizando 120 materiais gráficos 

a ser distribuídos para os participantes do curso, receberão certificados somente 

aqueles que obtiverem 75% de presença no curso. 

Meta 07 

Serão realizados 02 seminários que abordarão o tema “Relacionamento 

Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda?”, com o objetivo de 

promover uma reflexão sobre as diferentes situações de relacionamentos 

abusivos em seus diversos aspectos. Deverá contemplar 50 servidores 

municipais em cada, 100 pessoas no total, com carga horária de 3h cada, 

totalizando 6 horas de atividade (02 dias durante o turno manhã ou tarde). Os 

seminários ocorrerão na câmara de vereadores do município no final de semana. 

A mobilização dos participantes será feita com o auxílio das secretarias 

municipais e o material de divulgação previsto na meta 01. Ao final de cada 

seminário será entregue uma ficha de avaliação com o intuito de mensurar o 

desempenho de execução da etapa. 

Etapa 7.1 

Para esta etapa deverá ser um contratado 01 profissional da área da 

Psicologia para ministrar palestra sobre: Relacionamento Abusivo: O que é, 

como identificar e como obter ajuda? 

Etapa 7.2  
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Essa etapa corresponde a elaboração de cartilha com o tema: 

Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter ajuda? para 

tanto será necessário contratar um profissional qualificado para realizar essa 

ação. 

Etapa 7.3  

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 100 cartilhas 

com o tema Relacionamento Abusivo: O que é, como identificar e como obter 

ajuda? produzida na etapa anterior. 

 

Etapa 7.4  

 Para a execução dessa etapa será necessária a locação de Projetor de 

Multimídia/Data Show essencial para a exibição de material áudio visual como 

parte da dinâmica da palestra. 

 

Etapa 7.5  

 Para a execução dessa etapa será necessária a locação de Sistema de 

Sonorização essencial para a exibição de material áudio visual como parte da 

dinâmica da palestra. 

Meta 08 

Serão 02 oficinas de bijuterias para 30 mulheres do município de São 

Raimundo Nonato, com o objetivo de oferecer a oportunidade de aprendizado de 

um ofício e fomentar a geração de renda, além disso, durante as oficinas serão 

abordadas questões de gênero a fim de orientar as participantes no processo de 

construção de suas autonomias e identidades na sociedade. 

As oficinas terão carga horária de 12 horas/aula cada (03 dias de 4 horas 

de aula no turno manhã e tarde) totalizando 24horas aula, serão realizadas na 

sede dos dois CRAS existentes no município onde serão 15 mulheres assistidas 

pelos CRAS do bairro Santa Luzia e 15 mulheres assistidas pelo CRAS do bairro 

Aeroporto, totalizando 30 mulheres beneficiadas. A mobilização dos 

participantes será feita com o auxílio das secretarias municipais e o material de 

divulgação previsto na meta 01. 
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Etapa 8.1 

Para esta etapa deverá ser um contratado 01 profissional da área da moda 

ou áreas afins com experiência em oficinas de artesanato de bijuterias. 

 

Etapa 8.2 

Essa etapa corresponde a elaboração de cartilha com o tema: Artesanato 

de bijuterias para tanto será necessário contratar um profissional qualificado para 

realizar essa ação. 

Etapa 8.3 

Nessa etapa ocorrerá a confecção gráfica e distribuição de 30 cartilhas 

com o tema Artesanato de bijuterias, com técnicas básicas para a confecção de 

bijuterias. 

 

Etapa 8.4 

Nessa etapa serão adquiridos e distribuídos 31 kits de materiais para a 

confecção de bijuterias (30 kits para as participantes + 01 kit do instrutor). 

 

Meta 09 

A realização da caminhada será a etapa final do projeto, onde se pretende, 

com esta ação, a sensibilização da população em torno da Violência contra a 

Mulher, fortalecendo e dando mais visibilidade às ações desenvolvidas durante 

todo o projeto. A realização da caminhada será no período da manhã com 

duração de 03horas e um público de 140 pessoas do município de São 

Raimundo Nonato que participaram ao longo de todo o projeto. A mobilização 

dos participantes será feita com o auxílio das secretarias municipais, escolas 

participantes e com o material de divulgação previsto na meta 01, e deverá contar 

com a participação de representantes das secretarias de Assistência social e 

secretaria da Mulher.   

Etapa 9.1 
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Nessa etapa será necessária a locação de tendas para servirem de apoio 

aos participantes e aos equipamentos de som utilizados para a mobilização no 

local de concentração da caminhada (Avenida Beira Rio). 

Etapa 9.2 

Nessa etapa serão confeccionados e distribuídos 140 camisas e 140 

bonés com o tema da caminhada para os participantes da caminhada. 

 

Etapa 9.3 

 Serão confeccionadas 03 faixas para esta ação com frases relacionadas 

ao movimento de combate à violência praticada contra a mulher.  

RECURSOS DO PROJETO 

 

VALORES  TIPO MÊS ANO VALOR 

Valor Repasse (R$) Concedente Junho 2020 R$ 200.000,00 

Valor Contrapartida (R$) Convenente Junho 2020 R$ 415,00 

Valor global (R$) R$ 200.415,00 

 

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

 Plano de aplicação detalhado  

Etapas  
Tipo de 
despesa 

Descrição  
Natureza da 
aquisição  

Unidade Qtd. 
Valor 

Unitário  
Valor Total 

1.1 Serviço 
Confecção de Banner 
90x120cm, 4x0 cores, 
tinta digital em lona. 

Repasse und 4 R$ 180,00 R$ 720,00 

1.2 Serviço 
Confecção de Cartazes 
30x42cm, 4x0 cores, tinta 
escala em papel couchê 
brilho 90g. 

Repasse und 120 R$ 7,50 R$ 900,00 

1.3 Serviço 

Confecção de Folder 
21x29,7cm, 4x4 cores, 
tinta escala em papel 
couchê brilho 90g, 
dobrado. 

Repasse und 838 R$ 2,50 R$ 2.095,00 
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1.4 Serviço 

Confecção de Faixas 
3x0,70cm em lona com 
impressão digital, 4 
cores. 

Repasse und 7 R$ 145,00 R$ 1.015,00 

Total da Etapa 01 R$ 4.730,00 

2.1 Serviço 

Profissional da área da 
Psicologia para ministrar 
palestra sobre: Violência 
contra mulher e 
relacionamento abusivo 
(14 escolas x 02h de 
palestra). 

Repasse H/a 28 R$ 300,00 R$ 8.400,00 

2.1 Serviço 

Profissional na área do 
Direito para ministrar 
palestra sobre: Direito da 
mulher e família: 
medidas protetivas 
relativas à violência 
contra a mulher (14 
escolas x 02 h de 
palestra). 

Repasse H/a 28 R$ 300,00 R$ 8.400,00 

2.1 Serviço 

Profissional na área da 
Assistência Social ou 
Psicologia para ministrar 
palestra sobre: 
Empoderamento 
feminino (14 escolas x 02 
h de palestra). 

Repasse H/a 28 R$ 300,00 R$ 8.400,00 

2.2 Serviço 

Elaboração de cartilha 
com o tema: Violência 
contra mulher e 
relacionamento abusivo 

Repasse und 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

2.2 Serviço 

Elaboração de cartilha 
com o tema: Direito da 
mulher e família: 
medidas protetivas 
relativas à violência 
contra a mulher 

Repasse und 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

2.2 Serviço 

Elaboração de cartilha 
com o tema: 
Empoderamento 
feminino 

Repasse und 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

2.3 Serviço 

Confecção de Cartilhas 
educativas como o tema: 
Violência contra mulher 
e relacionamento 
abusivo. Capa: 
21x29,7cm, 4x0 cores 
em Papel Couchê Brilho 
210g. Miolo: 30 pgs, 
21x29,7cm, 4 cores em 
papel A4 reciclado. 
Grampeado 

Repasse und 700 R$ 25,00 R$ 17.500,00 
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2.3 Serviço 

Confecção de Cartilhas 
educativas como o tema: 
Direito da mulher e 
família: medidas 
protetivas relativas à 
violência contra a 
mulher. Capa: 
21x29,7cm, 4x0 cores 
em Papel Couchê Brilho 
210g. Miolo: 30 pgs, 
21x29,7cm, 4 cores em 
papel A4 reciclado. 
Grampeado 

Repasse und 700 R$ 25,00 R$ 17.500,00 

2.3 Serviço 

Confecção de Cartilhas 
educativas como o tema: 
Empoderamento 
feminino. Capa: 
21x29,7cm, 4x0 cores 
em Papel Couchê Brilho 
210g. Miolo: 30 pgs, 
21x29,7cm, 4 cores em 
papel A4 reciclado. 
Grampeado 

Repasse und 700 R$ 25,00 R$ 17.500,00 

2.4 Serviço 
Locação de Projetor de 
Multimídia/Data Show 
5000 ansilumes com tela 

Repasse diárias 14 R$ 180,00 R$ 2.520,00 

2.5 Serviço 
Locação de Sistema de 
Sonorização, com 
microfone. 

Repasse diárias  14 R$ 200,00 R$ 2.800,00 

Total da Etapa 02 R$ 84.520,00 

3.1 Serviço 
Elaboração de cartilha 
com o tema: Aplicativo 
Salve Maria 

Repasse und 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

3.2 Serviço 

Confecção de Cartilhas 
educativas como o tema: 
Aplicativo Salve Maria. 
Capa: 21x29,7cm, 4x0 
cores em Papel Couchê 
Brilho 210g. Miolo: 30 
pgs, 21x29,7cm, 4 cores 
em papel A4 reciclado. 
Grampeado 

Repasse und 2000 R$ 25,00 R$ 50.000,00 

3.3 Serviço 

Confecção de Folder 
21x29,7cm, 4x4 cores, 
tinta escala em papel 
couchê brilho 90g, 
dobrado. 

Repasse und 2000 R$ 2,50 R$ 5.000,00 
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3.4 Serviço 

Confecção de Cartazes 
sobre o Aplicativo Salve 
Maria - 30x42cm, 4x0 
cores, tinta escala em 
papel couchê brilho 90g. 

Repasse/co
ntrapartida 

und 230 R$ 7,50 R$ 1.725,00 

3.5 Serviço 

Confecção de Camisas 
em malha com 
logomarca identificando o 
projeto nos tamanhos (P, 
M e G) 

Repasse und 15 R$ 25,00 R$ 375,00 

3.5 Serviço 
Confecção de Squeezes  
Alumínio 500 ml 
Personalizada 

Repasse und 15 R$ 22,00 R$ 330,00 

3.5 Serviço 
Confecção de Bolsa 
ecobag modelo carteiro 
personalizada 

Repasse und 15 R$ 25,00 R$ 375,00 

3.5 Serviço 

Confecção de Bonés 
com logomarca 
identificando o projeto, 
tamanho único com as 
cores da logo do projeto 

Repasse und 15 R$ 15,00 R$ 225,00 

3.6 Serviço 
Locação de caixa de som 
amplificada com 
microfone 

Repasse dia 1 R$ 200,00 R$ 200,00 

3.6 Bem 
Água mineral garrafão de 
20 litros completo 
(vasilhame + entrega).  

Repasse und 2 R$ 25,00 R$ 50,00 

3.6 Serviço 

Locação de tenda 
medindo 4x4, incluído 
montagem, 
desmontagem e 
transporte. 

Repasse und 2 R$ 450,00 R$ 900,00 

Total da Etapa 03 R$ 59.680,00 

4.1 Serviço 

Profissional da área do 
Direito para ministrar 
curso sobre a Lei Maria 
da Penha 

Repasse h/a 20 R$ 300,00 R$ 6.000,00 

4.2 Serviço 
Elaboração de apostila 
com o tema: Lei Maria da 
Penha 

Repasse und 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

4.3 Serviço 

Confecção de Apostila 
com o tema:  Lei Maria 
da Penha. Capa: 
21x29,7cm, 4x0 cores 
em papel couchê brilho 
210g, 21x29,7cm, 4 
cores em papel A4 
reciclado. Encadernação 
em espiral 

Repasse und 30 R$ 28,00 R$ 840,00 
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4.4 Serviço 

Confecção de 
Certificados 21x29,7cm, 
4x0 cores, tinta escala 
em papel reciclado 

Repasse und 30 R$ 5,50 R$ 165,00 

4.4 Serviço 

Confecção de bloco de 
notas capa 15x1cm, 4x4 
cores, tinta escala em 
papel reciclado com 30 
pág. 

Repasse und 30 R$ 12,00 R$ 360,00 

4.4 Serviço 

Confecção de pasta 
bolsa em nylon, com 
bolso na frente e alça de 
mão. Dimensão 
38x27cm. 

Repasse und 30 R$ 25,00 R$ 750,00 

4.4 Bem 
Caneta Esferográfica 
Azul cristal (caixa com 50 
unidades) 

Repasse cx 1 R$ 45,00 R$ 45,00 

4.5 Serviço 

Kit Lanche (Suco de 
fruta, Salgado e Fruta) - 
(01 profissional 
ministrante + 30 
participantes x 05 dias de 
curso) 

Repasse und 155 R$ 12,00 R$ 1.860,00 

Total da Etapa 04 R$ 10.520,00 

5.1 Serviço 

Profissional da área de 
Psicologia ou Assistência 
Social para mediar as 
rodas de conversa 
sobrea violência contra a 
mulher 

Repasse H/a 10 R$ 300,00 R$ 3.000,00 

5.2 Serviço 
Elaboração de cartilha 
com o tema: Violência 
contra mulher 

Repasse und 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

5.3 Serviço 

Confecção de Cartilhas 
educativas como o tema: 
Violência contra a 
mulher. Capa: 
21x29,7cm, 4x0 cores 
em Papel Couchê Brilho 
210g. Miolo: 30 pgs, 
21x29,7cm, 4 cores em 
papel A4 reciclado. 
Grampeado 

Repasse und 100 R$ 25,00 R$ 2.500,00 

5.4 Serviço 
Locação de Projetor de 
Multimídia/Data Show 
5000 ansilumes com tela 

Repasse diária  5 R$ 180,00 R$ 900,00 

5.5 Serviço 

Kit Lanche (Suco de 
fruta, Salgado e Fruta) - 
(01 profissional 
ministrante + 20 
participantes x 05 dias de 
rodas de conversa) 

Repasse und 105 R$ 12,00 R$ 1.260,00 
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Total da Etapa 05 R$ 8.160,00 

6.1 Serviço 

Profissional de nível 
superior com experiência 
na área para ministrar o 
curso 

Repasse  H/a 20 R$ 300,00 R$ 6.000,00 

6.2 Serviço 

Elaboração de apostila 
com o tema: O 
atendimento das 
mulheres em situação de 
violência doméstica e de 
gênero 

Repasse und 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

6.3 Serviço 

Confecção de Apostila 
com o tema:  O 
atendimento das 
mulheres em situação de 
violência doméstica e de 
gênero. Capa: 
21x29,7cm, 4x0 cores 
em papel couchê brilho 
210g, 21x29,7cm, 4 
cores em papel A4 
reciclado. Encadernação 
em espiral 

Repasse und 30 R$ 28,00 R$ 840,00 

6.4 Serviço 

Confecção de 
Certificados 21x29,7cm, 
4x0 cores, tinta escala 
em papel reciclado 

Repasse und 30 R$ 5,50 R$ 165,00 

6.4 Serviço 

Confecção de pasta 
bolsa em nylon, com 
bolso na frente e alça de 
mão. Dimensão 
38x27cm. 

Repasse und 30 R$ 25,00 R$ 750,00 

6.4 Bem 
Caneta Esferográfica 
Azul cristal (caixa com 50 
unidades) 

Repasse cx 1 R$ 45,00 R$ 45,00 

6.4 Serviço 

Confecção de bloco de 
notas capa 15x1cm, 4x4 
cores, tinta escala em 
papel reciclado com 30 
pág. 

Repasse und 30 R$ 12,00 R$ 360,00 

Total Etapa 6 R$ 8.660,00 

7.1 Serviço 

Profissional da área da 
Psicologia para ministrar 
palestra sobre: 
Relacionamento Abusivo: 
O que é, como identificar 
e como obter ajuda? 

Repasse H/a 6 R$ 300,00 R$ 1.800,00 
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7.2 Serviço 

Elaboração de cartilha 
com o tema: 
Relacionamento Abusivo: 
O que é, como identificar 
e como obter ajuda? 

Repasse und 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

7.3 Serviço 

Confecção de Cartilhas 
educativas como o tema: 
Relacionamento Abusivo: 
O que é, como identificar 
e como obter ajuda? 
Capa: 21x29,7cm, 4x0 
cores em Papel Couchê 
Brilho 210g. Miolo: 30 
pgs, 21x29,7cm, 4 cores 
em papel A4 reciclado. 
Grampeado 

Repasse und 100 R$ 25,00 R$ 2.500,00 

7.4 Serviço 
Locação de Projetor de 
Multimídia/Data Show 
5000 ansilumes com tela 

Repasse diária 2 R$ 180,00 R$ 360,00 

7.5 Serviço 
Locação de caixa de som 
amplificada com 
microfone 

Repasse diária 2 R$ 200,00 R$ 400,00 

Total Etapa 7 R$ 5.560,00 

8.1  Serviço 
Profissional da área de 
Moda ou áreas afins para 
ministrar as oficinas 

Repasse H/a 24 R$ 300,00 R$ 7.200,00 

8.2 Serviço 

Elaboração de cartilha 
com o tema: técnicas 
básicas para a confecção 
de Bijuterias. 

Repasse und 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

8.3 Serviço 

Confecção de Cartilhas 
técnicas básicas para a 
confecção de Bijuterias. 
Capa: 21x29,7cm, 4x0 
cores em Papel Couchê 
Brilho 210g. Miolo: 30 
pgs, 21x29,7cm, 4 cores 
em papel A4 reciclado. 
Grampeado 

Repasse und 30 R$ 25,00 R$ 750,00 

8.4 Bem 

Kit de 3 alicates - bico 
chato, bico redondo e de 
corte (20 alunos + 01 
instrutor) 

Repasse und 31 R$ 40,00 R$ 1.240,00 

8.4 Bem 
Terminais tips nylon 
níquel 

Repasse und 90 R$ 0,15 R$ 13,50 

8.4 Bem Terminais tips nylon ouro Repasse und 90 R$ 0,50 R$ 45,00 

8.4 Bem 
Fecho lagosta ouro 
grande (12 mm) 

Repasse und 80 R$ 2,50 R$ 200,00 
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8.4 Bem 
Fecho lagosta ouro 
pequena (9mm) 

Repasse und 80 R$ 1,70 R$ 136,00 

8.4 Bem 
Fecho lagosta níquel 
grande 

Repasse und 80 R$ 0,40 R$ 32,00 

8.4 Bem 
Argolinha de montagem 
ouro pequena (6mm) 

Repasse Grama 50 R$ 0,75 R$ 37,50 

8.4 Bem 
Argolinha de montagem 
ouro grande (10mm) 

Repasse Grama 50 R$ 0,80 R$ 40,00 

8.4 Bem 
Argolinha de montagem 
níquel grande (10mm) 

Repasse Grama 50 R$ 0,59 R$ 29,50 

8.4 Bem 
Argolinha de montagem 
níquel pequena (6mm) 

Repasse Grama 50 R$ 0,59 R$ 29,50 

8.4 Bem 
Terminação entremeios 
caneca ouro pequena 

Repasse und 57 R$ 0,50 R$ 28,50 

8.4 Bem 
Entremeios de três 
saídas níquel 

Repasse und 60 R$ 1,00 R$ 60,00 

8.4 Bem 
Entremeios de três 
saídas ouro 

Repasse und 60 R$ 1,00 R$ 60,00 

8.4 Bem 
Alfinetes de Cabeça ouro 
(20mm) 

Repasse Grama 50 R$ 0,20 R$ 10,00 

8.4 Bem 
Contra pinos ouro 
(30mm) 

Repasse Grama 50 R$ 0,20 R$ 10,00 

8.4 Bem 
Alfinete de cabeça níquel 
(50mm) 

Repasse Grama 50 R$ 0,20 R$ 10,00 

8.4 Bem Contra pinos níquel Repasse Grama 50 R$ 0,20 R$ 10,00 

8.4 Bem 
Tulipa dourada grande 
(8mm) 

Repasse und 100 R$ 0,16 R$ 16,00 

8.4 Bem Tulipa níquel pequena Repasse und 100 R$ 0,15 R$ 15,00 

8.4 Bem Tulipa níquel grande Repasse und 100 R$ 0,16 R$ 16,00 

8.4 Bem Pino para brinco dourado  Repasse und 100 R$ 0,27 R$ 27,00 

8.4 Bem 
Tarraxa para brinco 
dourado 

Repasse und 100 R$ 0,18 R$ 18,00 

8.4 Bem 
Gancho para brinco 
níquel 

Repasse und 100 R$ 0,39 R$ 39,00 

8.4 Bem 
Par de Terminação 
jacaré dourado grande 
(16mm)  

Repasse und 60 R$ 1,00 R$ 60,00 

8.4 Bem 
Terminação jacaré 
pequena dourada (8mm) 

Repasse und 60 R$ 1,00 R$ 60,00 

8.4 Bem 
Terminações níquel 
jacaré pequeno (8mm) 

Repasse und 60 R$ 1,00 R$ 60,00 

8.4 Bem 
Bolinhas de metal médio 
dourado 

Repasse Grama 20 R$ 0,80 R$ 16,00 

8.4 Bem 
Bolinhas de metal médio 
níquel 

Repasse Grama 20 R$ 0,80 R$ 16,00 

8.4 Bem 
Cordão de algodão cores 
sortidas 

Repasse Metros 50 R$ 0,90 R$ 45,00 
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8.4 Bem 
Fio de nylon 0,4 (carretel 
de 100m) 

Repasse UND 1 R$ 6,00 R$ 6,00 

8.4 Bem Arame dourado  Repasse Grama 10 R$ 0,70 R$ 7,00 

8.4 Bem Corrente dourada grande   Repasse Metros 5 R$ 9,00 R$ 45,00 

8.4 Bem Corrente dourada médio Repasse Metros 5 R$ 8,50 R$ 42,50 

8.4 Bem 
Corrente dourada 
pequena  

Repasse Metros 5 R$ 4,00 R$ 20,00 

8.4 Bem Corrente níquel pequena Repasse Metros 5 R$ 4,10 R$ 20,50 

8.4 Bem Corrente níquel média Repasse Metros 5 R$ 4,30 R$ 21,50 

8.4 Bem 
Contas plásticas cores 
variadas 

Repasse KG 0,5 R$ 108,00 R$ 54,00 

8.4 Bem Cabide três furos níquel Repasse und 40 R$ 0,50 R$ 20,00 

8.4 Bem 
Pingente franjinha cores 
sortidas 

Repasse und 10 R$ 1,00 R$ 10,00 

8.4 Bem 
Pingentes de metal 
variados  

Repasse und 20 R$ 5,00 R$ 100,00 

8.4 Bem 
Caninho dourado de 
alumínio  

Repasse und 30 R$ 0,50 R$ 15,00 

8.4 Bem Argolinhas de entremeio  Repasse und 50 R$ 0,70 R$ 35,00 

8.4 Bem 
Chatons de acrílico cores 
sortidas com 100 peças 

Repasse und 2 R$ 17,00 R$ 34,00 

8.4 Bem 
Courinho tira fina cores 
sortidas 

Repasse Metros 10 R$ 2,00 R$ 20,00 

8.4 Bem 
Fio de silicone elástico 
0,6 mm (rolo com 100 
metros) 

Repasse und 1 R$ 17,00 R$ 17,00 

8.4 Bem 
Fio encerado diversas 
cores (rolo de 5 metros) 

Repasse und 2 R$ 7,00 R$ 14,00 

8.4 Bem Feltro cores sortidas  Repasse Metros 1 R$ 13,00 R$ 13,00 

8.4 Bem 
Fita cetim nº 5 22mm 
cores sortidas 

Repasse Metros 10 R$ 1,20 R$ 12,00 

8.4 Bem Cola Aralditi 2 horas Repasse und 2 R$ 22,00 R$ 44,00 

8.4 Bem Cola universal Repasse und 2 R$ 8,00 R$ 16,00 

8.4 Bem Pegamil bond Repasse und 1 R$ 9,00 R$ 9,00 

8.4 Bem Palito pega strass Repasse und 30 R$ 1,50 R$ 45,00 

Total Etapa 8 R$ 11.450,00 

9.1 Serviço 

Locação de tenda 
medindo 4x4, incluído 
montagem, 
desmontagem e 
transporte. 

Repasse und 2 R$ 450,00 R$ 900,00 

9.1 Serviço 
Locação de caixa de som 
amplificada com 
microfone 

Repasse und 1 R$ 200,00 R$ 200,00 
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9.2 Serviço 

Confecção de Camisas 
em malha com 
logomarca identificando o 
projeto nos tamanhos (P, 
M e G) 

Repasse und 140 R$ 25,00 R$ 3.500,00 

9.2 Serviço 

Confecção de Bonés 
com logomarca 
identificando o projeto, 
tamanho único com as 
cores do logo do projeto 

Repasse und 140 R$ 15,00 R$ 2.100,00 

9.3 Serviço 

Confecção de Faixas 
3x0,70cm em lona com 
impressão digital, 4 
cores. 

Repasse und 3 R$ 145,00 R$ 435,00 

Total Etapa 9 R$ 7.135,00 

TOTAL R$ 200.415,00 

 

Plano de aplicação consolidado 
Classificação da despesa Repasse Contrapartida Total 

33903963 R$ 128.455,00 R$ 415,00 R$ 128.870,00 

33903965 R$ 49.200,00 R$ 0,00 R$ 49.200,00 

33903912 R$ 7.380,00 R$ 0,00 R$ 7.380,00 

33903970 R$ 6.905,00 R$ 0,00 R$ 6.905,00 

33903099 R$ 3.050,00 R$ 0,00 R$ 3.050,00 

33903999 R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 

33903941 R$ 3.120,00 R$ 0,00 R$ 3.120,00 

33903016 R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 90,00 

TOTAL R$ 200.415,00 



41 
 

Precificação do projeto  

Item Descrição Orçamento 1 Orçamento 2 Orçamento 3 Média 

 
1 

Confecção     de     Banner 
90x120cm, 4x0 cores, tinta 
digital em lona. 

 
R$ 176,50 

 
R$ 179,00 

 
R$ 184,50 

 
R$ 180,00 

 
 

2 

Confecção    de    Cartazes 
30x42cm, 4x0 cores, tinta 
escala em papel couchê 
brilho 90g. 

 
 

R$ 6,90 

 
 

R$ 7,65 

 
 

R$ 7,95 

 
 

R$ 7,50 

 
 

3 

Confecção      de      Folder 
21x29,7cm, 4x4 cores, tinta 
escala em papel couchê 
brilho 90g, dobrado. 

 
 

R$ 2,30 

 
 

R$ 2,45 

 
 

R$ 2,75 

 
 

R$ 2,50 

 
4 

Confecção      de      Faixas 
3x0,70cm   em   lona   com 
impressão digital, 4 cores. 

 
R$ 143,00 

 
R$ 145,50 

 
R$ 146,50 

 
R$ 145,00 

 
 
 

5 

Profissional da área da 
Psicologia para ministrar 
palestra sobre: Violência 
contra mulher e 
relacionamento abusivo (14 
escolas x 02 h de palestra). 

 
 
 

R$ 295,00 

 
 
 

R$ 290,00 

 
 
 

R$ 315,00 

 
 
 

R$ 300,00 

 
 
 
 

6 

Profissional   na   área   do 
Direito para ministrar 
palestra sobre: Direito da 
mulher e família: medidas 
protetivas relativas à 
violência contra a mulher 
(14 escolas x 02 h de 
palestra). 

 
 
 
 

R$ 295,00 

 
 
 
 

R$ 290,00 

 
 
 
 

R$ 315,00 

 
 
 
 

R$ 300,00 

 

 
 

 

7 

Profissional   na   área   da 
Assistência Social ou 
Psicologia para ministrar 
palestra sobre: 
Empoderamento feminino 
(14 escolas x 02 h d e  
palestra). 

 
 

 

R$ 295,00 

 
 

 

R$ 290,00 

 
 

 

R$ 315,00 

 
 

 

R$ 300,00 

 
 

8 

Elaboração de cartilha com 
o tema: Violência contra 
mulher   e   relacionamento 
abusivo 

 
 

R$ 494,50 

 
 

R$ 500,00 

 
 

R$ 505,50 

 
 

R$ 500,00 

 
 
 

9 

Elaboração de cartilha com 
o tema: Direito da mulher e 
família: medidas protetivas 
relativas à violência contra 
a mulher 

 
 
 

R$ 494,50 

 
 
 

R$ 500,00 

 
 
 

R$ 505,50 

 
 
 

R$ 500,00 

 
10 

Elaboração de cartilha com 
o   tema:   Empoderamento 
feminino 

 
R$ 494,50 

 
R$ 500,00 

 
R$ 505,50 

 
R$ 500,00 
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11 

Confecção    de    Cartilhas 
educativas como o tema: 
Violência contra mulher e 
relacionamento abusivo. 
Capa:  21x29,7cm, 4x0 
cores em Papel Couchê 
Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 
21x29,7cm, 4 cores em 
papel A4 reciclado. 
Grampeado 

 
 
 
 
 

R$ 22,50 

 
 
 
 
 

R$ 25,00 

 
 
 
 
 

R$ 27,50 

 
 
 
 
 

R$ 25,00 

 
 
 
 
 
 

12 

Confecção    de    Cartilhas 
educativas como o tema: 
Direito da mulher e família: 
medidas protetivas relativas 
à violência contra a mulher. 
Capa:  21x29,7cm, 4x0 
cores em Papel Couchê 
Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 
21x29,7cm, 4 cores em 
papel A4 reciclado. 
Grampeado 

 
 
 
 
 
 

R$ 22,50 

 
 
 
 
 
 

R$ 25,00 

 
 
 
 
 
 

R$ 27,50 

 
 
 
 
 
 

R$ 25,00 

 
 
 
 
 

13 

Confecção de Cartilhas 
educativas como o tema: 
Empoderamento feminino. 
Capa:  21x29,7cm, 4x0 
cores em Papel Couchê 
Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 
21x29,7cm, 4 cores em 
papel A4 reciclado. 
Grampeado 

 
 
 
 
 

R$ 22,50 

 
 
 
 
 

R$ 25,00 

 
 
 
 
 

R$ 27,50 

 
 
 
 
 

R$ 25,00 

 
14 

Locação de Projetor de 
Multimídia/Data Show 5000 
ansilumes com tela 

 
R$ 178,50 

 
R$ 180,50 

 
R$ 181,00 

 
R$ 180,00 

 
15 

Locação de Sistema de 
Sonorização, com 
microfone. 

 
R$ 194,00 

 
R$ 202,00 

 
R$ 204,00 

 
R$ 200,00 

 
16 

Elaboração de cartilha com 
o tema: Aplicativo Salve 
Maria 

 
R$ 494,50 

 
R$ 500,00 

 
R$ 505,50 

 
R$ 500,00 

 
 
 
 
 
 

17 

Confecção    de    Cartilhas 
educativas como o tema: 
Aplicativo Salve Maria. 
Capa:  21x29,7cm, 4x0 
cores em Papel Couchê 
Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 
21x29,7cm, 4 cores em 
papel A4 reciclado. 
Grampeado 

 
 
 
 
 

R$ 22,50 

 
 
 
 
 

R$ 25,00 

 
 
 
 
 

R$ 27,50 

 
 
 
 
 

R$ 25,00 

 
 

20 

Confecção de Camisas em 
malha com logomarca 
identificando o projeto nos 
tamanhos (P, M e G) 

 
 

R$ 23,00 

 
 

R$ 24,50 

 
 

R$ 27,50 

 
 

R$ 25,00 

 
21 

Confecção de Squeezes 
Alumínio 500 ml 
Personalizada 

 
R$ 19,50 

 
R$ 22,00 

 
R$ 24,50 

 
R$ 22,00 

 
22 

Confecção de Bolsa ecobag 
modelo carteiro 
personalizada 

 
R$ 21,60 

 
R$ 25,00 

 
R$ 28,40 

 
R$ 25,00 
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23 

Confecção de Bonés com 
logomarca 
i d e n t i f i c a n d o  o  
projeto, tamanho único com 
as cores do logo do projeto 

 
 

R$ 12,25 

 
 

R$ 14,75 

 
 

R$ 18,00 

 
 

R$ 15,00 

 
25 

Água mineral garrafão de 
20         litros         completo 
(vasilhame + entrega). 

 
R$ 20,40 

 
R$ 22,60 

 
R$ 32,00 

 
R$ 25,00 

 
26 

Locação de tenda medindo 
4x4, incluído   montagem, 
desmontagem e transporte. 

 
R$ 432,50 

 
R$ 452,50 

 
R$ 465,00 

 
R$ 450,00 

 
27 

Profissional da área do 
Direito para ministrar curso 
sobre a Lei Maria da Penha 

 
R$ 295,00 

 
R$ 290,00 

 
R$ 315,00 

 
R$ 300,00 

 
28 

Elaboração de apostila com 
o tema: Lei Maria da Penha 

 
R$ 494,50 

 
R$ 500,00 

 
R$ 505,50 

 
R$ 500,00 

 
 
 
 

29 

Confecção de Apostila com 
o   tema:   Lei   Maria   da 
Penha.  Capa:  21x29,7cm, 
4x0 cores em papel couchê 
brilho 210g, 21x29,7cm, 4 
cores em papel A4 
reciclado.  Encadernação 
em espiral 

 
 
 
 

R$ 26,00 

 
 
 
 

R$ 28,00 

 
 
 
 

R$ 30,00 

 
 
 
 

R$ 28,00 

 
30 

Confecção de Certificados 
21x29,7cm, 4x0 cores, tinta 
escala em papel reciclado 

 
R$ 5,05 

 
R$ 5,45 

 
R$ 6,00 

 
R$ 5,50 

 
 

31 

Confecção de bloco de 
notas capa 15x1cm, 4x4 
cores, tinta escala em papel 
reciclado com 30 pág. 

 
 

R$ 11,85 

 
 

R$ 12,00 

 
 

R$ 12,15 

 
 

R$ 12,00 

 
 

32 

Confecção de pasta bolsa 
em nylon, com bolso na 
frente e alça de mão. 
Dimensão 38x27cm. 

 
 

R$ 21,60 

 
 

R$ 25,00 

 
 

R$ 28,40 

 
 

R$ 25,00 

 

33 

 
Kit Lanche (Suco de fruta, 
Salgado e Fruta) 

 

R$ 11,70 

 

R$ 12,00 

 

R$ 12,30 

 

R$ 12,00 



 

 
34 

Caneta Esferográfica Azul 
cristal (caixa com 50 
unidades) 

 
R$ 41,90 

 
R$ 45,10 

 
R$ 48,00 

 
R$ 45,00 

 

 

35 

Profissional   da   área   de 
Psicologia ou Assistência 
Social para mediar às rodas 
de conversa sobrea 
violência contra a mulher 

 

 

R$ 295,00 

 

 

R$ 290,00 

 

 

R$ 315,00 

 

 

R$ 300,00 

 
36 

Elaboração de cartilha com 
o t e m a :  Violência 
c o n t r a  mulher 

 
R$ 494,50 

 
R$ 500,00 

 
R$ 505,50 

 
R$ 500,00 

 
 
 
 
 

37 

Confecção de Cartilhas 
educativas como o tema: 
Violência contra a mulher. 
Capa:  21x29,7cm, 4x0 
cores em Papel Couchê 
Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 
21x29,7cm, 4 cores em 
papel A4 reciclado. 
Grampeado 

 
 
 
 
 

R$ 22,50 

 
 
 
 
 

R$ 25,00 

 
 
 
 
 

R$ 27,50 

 
 
 
 
 

R$ 25,00 

 
 

38 

Profissional de nível 
superior   com   experiência 
na área para ministrar o 
curso 

 
 

R$ 295,00 

 
 

R$ 290,00 

 
 

R$ 315,00 

 
 

R$ 300,00 

 

 

39 

Elaboração de apostila com 
o tema: O atendimento das 
mulheres em situação de 
violência doméstica e de 
gênero 

 

 

R$ 494,50 

 

 

R$ 500,00 

 

 

R$ 505,50 

 

 

R$ 500,00 

 
 
 
 
 

40 

Confecção de Apostila com 
o tema: O atendimento das 
mulheres em situação de 
violência doméstica e de 
gênero. Capa:  21x29,7cm, 
4x0 cores em papel couchê 
brilho 210g, 21x29,7cm, 4 
cores em papel A4 
reciclado.  Encadernação 
em espiral 

 
 
 
 
 

R$ 26,00 

 
 
 
 
 

R$ 28,00 

 
 
 
 
 

R$ 30,00 

 
 
 
 
 

R$ 28,00 

 
 
 

41 

Profissional   da   área   da 
Psicologia para ministrar 
palestra sobre: 
Relacionamento Abusivo: O 
que é, como identificar e 
como obter ajuda? 

 
 
 

R$ 295,00 

 
 
 

R$ 290,00 

 
 
 

R$ 315,00 

 
 
 

R$ 300,00 

 

 

42 

Elaboração de cartilha com 
o tema: Relacionamento 
Abusivo: O que é, como 
identificar e como obter 
ajuda? 

 

 

R$ 494,50 

 

 

R$ 500,00 

 

 

R$ 505,50 

 

 

R$ 500,00 
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Confecção de Cartilhas 
educativas como o tema: 
Relacionamento Abusivo: O 
que é, como identificar e 
como obter  ajuda?  Capa: 
21x29,7cm, 4x0 cores em 
Papel Couchê Brilho 210g. 
Miolo: 30 pgs, 21x29,7cm, 
4 cores em papel A4 
reciclado. Grampeado 

 
 
 
 

 

R$ 22,50 

 
 
 
 

 

R$ 25,00 

 
 
 
 

 

R$ 27,50 

 
 
 
 

 

R$ 25,00 

44 
 

Profissional da área de 
Moda ou áreas afins para 
ministrar as oficinas 

R$ 295,00 R$ 290,00 R$ 315,00 R$ 300,00 

45 
Kit de 3 alicates - bico chato, 
bico redondo e de corte (20 
alunos + 01 instrutor) 

R$ 36,60 R$ 40,50 R$ 42,90 R$ 40,00 

46 Terminais tips nylon níquel R$ 0,11 R$ 0,14 R$ 0,20 R$ 0,15 

47 Terminais tips nylon ouro R$ 0,35 R$ 0,50 R$ 0,65 R$ 0,50 

48 
Fecho lagosta ouro grande 
(12 mm) 

R$ 2,30 R$ 2,45 R$ 2,75 R$ 2,50 

49 
Fecho lagosta ouro 
pequena (9mm) 

R$ 1,55 R$ 1,70 R$ 1,85 R$ 1,70 

50 Fecho lagosta níquel grande R$ 0,36 R$ 0,40 R$ 0,43 R$ 0,40 

51 
Argolinha de montagem 
ouro pequena (6mm) 

R$ 0,55 R$ 0,80 R$ 0,90 R$ 0,75 

52 
Argolinha de montagem 
ouro grande (10mm) 

R$ 0,65 R$ 0,75 R$ 1,00 R$ 0,80 

53 
Argolinha de montagem 
níquel grande (10mm) 

R$ 0,47 R$ 0,55 R$ 0,75 R$ 0,59 

54 
Argolinha de montagem 
níquel pequena (6mm) 

R$ 0,47 R$ 0,55 R$ 0,75 R$ 0,59 

55 
Terminação entremeios 
caneca ouro pequena 

R$ 0,45 R$ 0,55 R$ 0,50 R$ 0,50 

56 
Entremeios de três saídas 
níquel 

R$ 0,98 R$ 1,00 R$ 1,02 R$ 1,00 

58 
Entremeios de três saídas 
ouro 

R$ 0,98 R$ 1,00 R$ 1,02 R$ 1,00 

59 
Alfinetes de Cabeça ouro 
(20mm) 

R$ 0,15 R$ 0,20 R$ 0,25 R$ 0,20 

60 Contra pinos ouro (30mm) R$ 0,15 R$ 0,20 R$ 0,25 R$ 0,20 

62 
Alfinete de cabeça níquel 
(50mm) 

R$ 0,15 R$ 0,20 R$ 0,25 R$ 0,20 

63 Contra pinos níquel R$ 0,15 R$ 0,20 R$ 0,25 R$ 0,20 

64 
Tulipa dourada grande 
(8mm) 

R$ 0,14 R$ 0,16 R$ 0,17 R$ 0,16 



  

65 Tulipa níquel pequena R$ 0,10 R$ 0,15 R$ 0,20 R$ 0,15 

66 Tulipa níquel grande R$ 0,12 R$ 0,16 R$ 0,22 R$ 0,17 

67 Pino para brinco dourado  R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 R$ 0,27 

68 Tarraxa para brinco dourado R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 

69 Gancho para brinco níquel R$ 0,32 R$ 0,40 R$ 0,45 R$ 0,39 

70 
Par de Terminação jacaré 
dourado grande (16mm)  

R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 

71 
Terminação jacaré pequena 
dourada (8mm) 

R$ 0,95 R$ 1,00 R$ 1,05 R$ 1,00 

72 
Terminações níquel jacaré 
pequeno (8mm) 

R$ 0,95 R$ 1,00 R$ 1,05 R$ 1,00 

73 
Bolinhas de metal médio 
dourado 

R$ 0,65 R$ 0,80 R$ 0,95 R$ 0,80 

74 
Bolinhas de metal médio 
níquel 

R$ 0,65 R$ 0,80 R$ 0,95 R$ 0,80 

75 
Cordão de algodão cores 
sortidas 

R$ 0,80 R$ 0,90 R$ 1,00 R$ 0,90 

76 
Fio de nylon 0,4 (carretel de 
100m) 

R$ 5,80 R$ 6,00 R$ 6,20 R$ 6,00 

77 Arame dourado  R$ 0,65 R$ 0,70 R$ 0,75 R$ 0,70 

78 Corrente dourada grande   R$ 8,10 R$ 8,95 R$ 9,95 R$ 9,00 

79 Corrente dourada médio R$ 8,20 R$ 8,50 R$ 8,80 R$ 8,50 

80 Corrente dourada pequena  R$ 3,80 R$ 4,00 R$ 4,20 R$ 4,00 

81 Corrente níquel pequena R$ 3,90 R$ 4,10 R$ 4,30 R$ 4,10 

82 Corrente níquel média R$ 4,15 R$ 4,30 R$ 4,45 R$ 4,30 

83 
Contas plásticas cores 
variadas 

R$ 107,35 R$ 108,00 R$ 108,65 R$ 108,00 

84 Cabide três furos níquel R$ 0,45 R$ 0,50 R$ 0,55 R$ 0,50 

85 
Pingente franjinha cores 
sortidas 

R$ 0,90 R$ 1,00 R$ 1,10 R$ 1,00 

86 Pingentes de metal variados  R$ 4,75 R$ 5,00 R$ 5,25 R$ 5,00 

87 
Caninho dourado de 
alumínio  

R$ 0,30 R$ 0,50 R$ 0,70 R$ 0,50 

88 Argolinhas de entremeio  R$ 0,65 R$ 0,70 R$ 0,75 R$ 0,70 



  

89 
Chatons de acrílico cores 
sortidas com 100 peças 

R$ 16,50 R$ 16,95 R$ 17,55 R$ 17,00 

90 
Courinho tira fina cores 
sortidas 

R$ 1,75 R$ 2,00 R$ 2,25 R$ 2,00 

91 
Fio de silicone elástico 0,6 
mm (rolo com 100 metros) 

R$ 16,70 R$ 17,05 R$ 17,25 R$ 17,00 

92 
Fio encerado diversas cores 
(rolo de 5 metros) 

R$ 6,80 R$ 7,00 R$ 7,20 R$ 7,00 

93 Feltro cores sortidas  R$ 12,75 R$ 13,05 R$ 13,20 R$ 13,00 

94 
Fita cetim nº 5 22mm cores 
sortidas 

R$ 1,18 R$ 1,20 R$ 1,22 R$ 1,20 

95 Cola Aralditi 2 horas R$ 21,65 R$ 21,95 R$ 22,40 R$ 22,00 

96 Cola universal R$ 7,30 R$ 8,45 R$ 8,25 R$ 8,00 

97 Pegamil bond R$ 8,80 R$ 9,05 R$ 9,15 R$ 9,00 

98 Palito pega strass R$ 1,45 R$ 1,50 R$ 1,55 R$ 1,50 

99 

Elaboração de cartilha com 
o tema: técnicas básicas 
para a confecção de 
Bijuterias. 

R$ 494,50 R$ 500,00 R$ 505,50 R$ 500,00 

100 

Confecção de Cartilhas 
técnicas básicas para a 
confecção de Bijuterias. 
Capa: 21x29,7cm, 4x0 
cores em Papel Couchê 
Brilho 210g. Miolo: 30 pgs, 
21x29,7cm, 4 cores em 
papel A4 reciclado. 
Grampeado 

R$ 22,50 R$ 25,00 R$ 27,50 R$ 25,00 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

Cronograma de desembolso 

Recurso de repasse 

Meta nº Etapa Nº Mês Valor 

1 1.1 1º ao 2º R$ 4.730,00 

2 2.1 2º ao 7º R$ 84.520,00 

3 3.1 7º ao 8º R$ 59.265,00 

4 4.1 8º ao 10º R$ 10.520,00 

5 5.1 10º ao 12º R$ 8.160,00 



  

6 6.1 12º ao 14º R$ 8.660,00 

7 7.1 14º ao 15º R$ 5.560,00 

8 8.1 15º ao 16º R$ 11.450,00 

9 9.1 16º  R$ 7.135,00 

Recurso de contrapartida 

Meta nº Etapa Nº Mês Valor 

3 3.1 7º ao 8º R$ 415,00 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento e avaliação do projeto serão realizados através das 

listas de frequência dos participantes que deverá ser aplicada pelos profissionais 

palestrantes e ministrantes dos cursos e oficinas, nos casos em que não houver 

um mediador da atividade a frequência deverá ser aplicada pelo responsável 

técnico. Essa ferramenta servirá como um indicador de participação social, assim 

como produção de relatórios técnicos que demonstrem o número de 

profissionais e instituições envolvidos, percentual de pessoas de cada 

comunidade participante das atividades.  

Será ainda utilizado para o monitoramento e avaliação o registro 

fotográfico de todas as atividades do projeto e deverá ser realizado pelo 

responsável técnico ou por pessoa designada pelo mesmo. Os registros 

fotográficos permitirão a percepção visual da atividade e deverá mostrar o 

ambiente, pessoal e materiais utilizados na meta, bem como as atividades 

propostas e os materiais produzidos, quando houver.  

Serão aplicados, ainda, fichas avaliativas aos participantes ao final das 

ações sendo que sua apresentação no relatório será amostral (imagens das 

fichas) e os dados por elas analisados serão quantificados e calculados em 

porcentagem o que permitirá obter uma percepção da população quanto à 

importância do tema abordado no projeto, qualidade das atividades propostas, 

avaliação dos profissionais, sugestões para as próximas etapas e avaliação dos 

materiais utilizados. Todas as frequências, registros fotográficos e materiais 

gráficos produzidos serão reunidos em relatórios das atividades ao longo da 

execução do projeto.  

 


