
— Política é
coisa pra
mulher, sim
"Não concebo a democracia sem o rosto
feminino" - Luciane Carminatti 
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— Dados do Judiciário
reveladores sobre a violência contra a mulher em SC 

(...)

Pedidos de 
medidas 
protetivas em 
2021

Processos de 
violência 
doméstica em 
andamento em 
dezembro/2021

Processos de 
feminicídio em 
2021 (consumados 
e tentados)

19 .702 25 .666 97
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Número de medidas protetivas por comarca em 2021

516
Baln. Camboriú

 867
Chapecó

946
Blumenau

562
Itajaí

297
Araranguá

582
Lages

 846
Joinville

 260
São Miguel do Oeste

 380
Jaraguá do Sul

404
Concórdia

147
Mafra

206
Caçador

381
Palhoça

250
Biguaçu

578
São José

1.426
Capital
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— Dados do Trabalho

fonte: Dieese 2020 
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do total de 557 mil candidaturas em todo 
Brasil, pouco mais de 187 mil, ou seja, 
apenas 33,6%, foram de mulheres, tendo 
sido eleitas apenas 9,1 mil para os cargos 
de prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras. 

Nas últimas eleições municipais (2020)

o percentual de candidaturas femininas 
foi de 31,6%, sendo 9,2 mil entre os mais 
de 29 mil candidatos, das quais apenas 
290 foram eleitas.
 

Nas últimas majoritárias (2018)

mesmo sendo mais de 77 milhões de 
mulheres, ou seja, 52,2% dos eleitores, 
somos uma minoria entre candidatos e 
eleitos.

Não fecha

— nas últimas 
eleições

(Mulheres)
(!)
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Em SC

o número de candidaturas femininas no estado ficou em 
31,5% do total, e a quantidade de eleitas dobrou em 
relação a 2014. Foram 12 candidatas que saíram 
vitoriosas das urnas, sendo 1 eleita vice-governadora, 4 
deputadas federais, 5 deputadas estaduais e 2 suplentes 
de senador.

 Em 2020, o número de mulheres candidatas chegou a 
34% das candidaturas, e o de eleitas somou 577. Das 
vitoriosas, 28 foram escolhidas prefeitas, 25 vice-
prefeitas e 524 vereadoras.

mulheres representam a maioria do eleitorado no estado 
(51,84%)

nas Eleições Gerais 2018

para os cargos municipais

precisa mais
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32 leis aprovadas 
+ Pacto Estadual Maria da Penha
+ Procuradoria da Mulher
+ OVM-SC
+ Emendas ao orçamento estadual

— Por que 
isso 
importa?

(!)
Institui a Política Estadual para o Sistema Integrado de 
Informações de Violência Contra a Mulher no Estado de Santa 
Catarina, denominado Observatório da Violência Contra a 
Mulher-SC

Institui a Semana de Incentivo à Participação da Mulher no 
Processo Eleitoral

Institui cartão de saúde para a mulher no âmbito do Sistema 
Único de Saúde

Institui o “Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a 
Estratégia de Saúde da Família”

Institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro, com 
objetivo de dar apoio e identificar provas periciais

Institui o Programa Estadual de Apoio à Mulher em Situação de 
Violência

Institui o recebimento de comunicação de violência contra a 
mulher em farmácias e drogarias durante a pandemia de 
Covid-19

Prioridade de vagas nas escolas para crianças e adolescentes 
cujas mães encontram-se em situação de violência doméstica 
e/ou familiar
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Nossos resultados
Lei do embarque seguro

Lei do Ensino da história das mulheres 
catarinenses do campo e da cidade

Lei da denúncia de violência doméstica nas 
farmácias e drogarias

Lei do cartaz contra estupro e importunação sexual

Pacto Estadual Maria da Penha 

Seminários regionais de enfrentamento à violência 
contra a mulher e autonomia financeira das
mulheres do campo e da cidade 
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Recursos para kits Maria da Penha, etc

Vem aí: Casa Catarina, Programa de enfrentamento 
ao câncer de mama



Observatório da Violência contra a Mulher de SC 
ovm.alesc.sc.gov.br

https://ovm.alesc.sc.gov.br/


A VOZ DAS MULHERES NO 
PARLAMENTO FAZ A DIFERENÇA

Clique para assistir a reportagem 

https://youtu.be/r_GpoKyGwSg
https://youtu.be/r_GpoKyGwSg


— Os direitos de todos são
violados quando os direitos
de um só são ameaçados.
Nossa luta definirá o futuro.
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lu.carminatti

LucianeCarminatti13

lucarminatti

lucianecarminatti.com.br

49 99902-7232


