MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE SAÚDE

OFICINA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA É
REALIZADA EM IÚNA
A OFICINA DISCUTIU SOBRE OS ASPECTOS SOCIOCULTURAIS DE VIOLÊNCIA E PROPÔS ESTRATÉGIAS PARA O
SEU ENFRENTAMENTO
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Foi realizada na última segunda-feira (29/05), no auditório do Posto de Saúde do bairro
Guanabara, em Iúna, a Oficina de trabalho, ?Mobilizando e Articulando Ações para o
Enfrentamento a Violência na região Sul do ES?. O objetivo foi sensibilizar os profissionais de
Saúde, Educação, Assistência Social e demais áreas sociais para o atendimento de vítimas
de violência; ampliando a percepção, escuta, acolhimento, orientação, encaminhamento,
notificação e, principalmente, para fortalecer e integrar as redes de enfrentamento da violência
na região Sul do ES.
O município de Iúna foi o pioneiro na região Sul a realizar a Oficina de enfrentamento a
Violência, que será realizada também nos demais 25 municípios.
A oficina discutiu sobre os aspectos socioculturais de violência e propôs estratégias para o seu
enfrentamento, como a elaboração do fluxo de acolhimento municipal.
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Um dos objetivos foi buscar uma comunicação mais efetiva, utilizando os diferentes canais
existentes, pois são vários os atores sociais envolvidos no atendimento às vítimas de
violência.
Representantes da Polícia Militar (Tenente Lucas), Secretaria da Saúde (secretária Vanessa
Leocadio e funcionários), Educação (professoras de escolas municipais e creches),
acompanharam atentamente a explanação feita pela representante da Superintendência
Regional de Saúde, Priscila Santos de Oliveira Rocha, que fez diversas abordagens sobre os tipos
de violências, como fazer o enfrentamento e acompanhamento dos diversos casos, sendo que
muitos deles, inclusive no município de Iúna, não são notificados.
Segundo dados da Superintendência de Saúde, a região sul é uma das mais violentas do
Estado. Mulheres, crianças e idosos são os mais atingidos.
De acordo com a Secretaria de Saúde, nesta sexta-feira (2), uma nova reunião será realizada
para montagem de um fluxograma para atendimento às vitimas de violência no município.
?Vamos definir quais serão os procedimentos a serem tomados, e apontar os atores envolvidos
nas buscas de soluções, com o objetivo de proteger as vítimas e agilizar o atendimento e
possíveis desdobramentos, após serem detectadas possíveis ações de violência?,
destaca a secretária de Saúde Vanessa Leocadio.
A realização da Oficina foi proposta pelo Núcleo de Vigilância em Saúde da
Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim.

AUTENTICAÇÃO
fc940972b4fce3bbca7fd8bc6396f1ab
https://iuna.es.gov.br/noticia/2017/06/oficina-de-enfrentamento-a-violencia-e-realizada-em-iuna.html

Rua Des. Epaminondas do Amaral, n.58, Centro, Iúna/ES, 29.390-000
iuna.es.gov.br | contato@iuna.es.gov.br | (28) 3545-4750 | |

Página 2

