
RS Seguro firma parceria com o Programa Acolhe, iniciativa do Instituto 

Avon e Grupo Accor para abrigamento temporário de mulheres em 

situação de violência doméstica  

Acordo assinado nesta terça-feira (29/3), durante seminário com líderes 

comunitários, prevê acolhimento para mulheres e seus dependentes 

 

O Programa RS Seguro, por meio do Comitê Interinstitucional de 

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (EmFrente, Mulher), firmou nesta 

terça-feira (29/3) uma parceria para implantação no Estado de uma iniciativa 

que oferece abrigo temporário em hotéis para mulheres em situação de 

violência doméstica e seus filhos, caso necessitem deixar suas casas. O 

Programa Acolhe, idealizado pelo Instituto Avon e Grupo Accor, com apoio 

técnico do Instituto para Desenvolvimento Sustentável (INDES), visa somar 

esforços ao serviço de acolhimento em abrigos oficiais, geridos pelos 

municípios. 

Em evento no auditório da sede do Ministério Público do Estado 

(MPRS), o acordo foi assinado pelo vice-governador e secretário da Segurança 

Pública (SSP), o delegado Ranolfo Vieira Júnior, o secretário da Justiça e dos 

Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS), Mauro Hauschild, a secretária da 

Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social (SICDHAS), 

Regina Becker, a chefe da Polícia Civil, delegada Nadine Anflor, o 

subcomandante-geral da Brigada Militar, coronel Douglas da Rosa Soares, e a 

coordenadora de parcerias do Instituto Avon, Renata Rodovalho. 

“Essa parceria se soma a uma série de iniciativas que o governo tem 

adotado para ampliar as políticas de proteção à mulher. Temos as Salas das 

Margaridas, as Patrulhas Maria da Penha, os mutirões do Comitê EmFrente, 

Mulher e, recentemente, a SICDHAS lançou o Programa Mulheres 

Empreendedoras, com cursos gratuitos de qualificação para reduzir a 

dependência financeira das mulheres, muitas vezes fator que as impede de 

romper os laços com os agressores. Nesse mesmo sentido, a execução do 

Programa Acolhe vai representar um importante complemento às casas de 

abrigo oficiais no Estado, contribuindo para que as gaúchas que precisem de 

apoio e suporte, possam se libertar do ciclo de violência”, afirmou o vice-

governador Ranolfo. 

O Programa Acolhe é financiado pelo Fundo de Investimento Social 

Privado pelo Fim das Violências Contra Mulheres e Meninas. A partir da 

articulação entre o Instituto Avon e o programa Bem Querer Mulher, pessoas 

em situação de violência doméstica e seus filhos são acolhidos e 

encaminhados para hospedagem temporária em unidades do Grupo Accor. 

Durante o período de acolhimento, é fornecida refeição completa, lavanderia, 

acesso a cursos profissionalizantes, acompanhamento diário, atendimento 

social, psicológico e jurídico, além da articulação cotidiana com a rede de 

serviços do município de referência dessa mulher. 



Após a estadia no hotel, de até 15 dias, a acolhida poderá ser 

encaminhada a um abrigo permanente especializado da rede de atendimento 

do Estado ou à casa de um familiar ou amigo. 

Para Renata Rodovalho, coordenadora de parcerias do Instituto Avon, a 

parceria fortalecerá as políticas do estado em prol da qualidade de vida e 

segurança das mulheres. “O Rio Grande do Sul apresentou um crescimento de 

21% nos casos de feminicídios entre 2020 e 2021, segundo um levantamento 

do próprio governo. O Programa Acolhe chega ao estado para ampliar a rede 

de apoio e atendimento às mulheres, oferecendo serviços qualificados que 

possibilitem a elas romperem ciclos de violência e a transformarem suas 

realidades”, explica. 

Criado há um ano, o Programa Acolhe já realizou 345 atendimentos a 

partir da articulação com 80 municípios de 18 Estados. Entre esses casos, 

foram viabilizadas as hospedagens temporárias de cem mulheres e 117 

acompanhantes (filhos ou dependentes). No Rio Grande do Sul, a iniciativa irá 

atuar, neste primeiro momento, nos municípios de Canoas, Caxias do Sul, 

Erechim, Farroupilha, Montenegro, Não Me Toque, Novo Hamburgo, Passo 

Fundo e Porto Alegre.  

A quantidade de acolhimentos simultâneos varia conforme a ocupação 

dos hotéis parceiros e de acordo com os critérios estabelecidos e pactuados 

pelo Programa, como até três pessoas como acompanhantes – por mulher, e a 

condição de que a pessoa acolhida não esteja exposta a um alto risco a sua 

integridade física ou ameaça de morte.  

CONHEÇA OS PARTICIPANTES DA PARCERIA 

O Comitê EmFrente, Mulher 

Criado pelo Decreto nº 55.430/2020, é coordenado pelo Programa RS Seguro. 

Tem como objetivo central fortalecer a rede de apoio às vítimas e promover 

entre os gaúchos uma mudança de cultura, que valorize a proteção da mulher 

na sociedade em todas as suas formas. Tendo como premissa a atuação 

integrada, reúne o trabalho dos três Poderes, de 12 instituições das esferas 

municipal e estadual, além de sete secretarias de Estado. 

O Instituto Avon 

Fundado em 2003, o Instituto Avon apoia e desenvolve ações para assistência  

aos casos de câncer de mama e o enfrentamento às violências contra meninas 

e mulheres. Como braço de investimento social da Avon, o Instituto já apoiou a 

realização de mais de 350 projetos e ações, beneficiando cerca de 6 milhões 

de brasileiras. 

O Instituto para o Desenvolvimento Sustentável (INDES) 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) fundada em 

1999 e pioneira no apoio técnico ao investidor social no Brasil. Seu foco é na 



criação e participação em ações sociais estratégicas e transformadoras da 

realidade para a redução das desigualdades sociais no país. 

 

O Grupo Accor 

Presente em mais de 5 mil hotéis em 110 países. Desde sua fundação, a 

empresa já criou diversos projetos sociais ligados ao meio ambiente e participa 

de projetos para a proteção de mulheres e meninas vítimas de violência 

doméstica. 

 

Sobre o Instituto Avon 
O Instituto Avon é uma organização não-governamental que se dedica a salvar vidas por meio de ações 

e iniciativas em prol da detecção precoce do câncer de mama e do enfrentamento das violências contra 

as mulheres e meninas no Brasil. Desde 2003, tem como missão fortalecer a saúde, a proteção e o 

empoderamento da mulher. Para isso, conta com a parceria de instituições da sociedade civil, do setor 

privado e do poder público, atuando na produção de conhecimento, articulação e desenvolvimento de 

projetos e no apoio de iniciativas de impacto transformador e que busquem o engajamento de todos os 

setores da sociedade para o avanço das causas. Como braço de investimento social da Avon, empresa 

privada que investiu mais de 170 milhões em ações sociais voltadas às mulheres no Brasil, o Instituto já 

apoiou a realização de mais de 350 projetos e ações, beneficiando mais de 6 milhões de mulheres em 

todo o País. 
 

Informações para a imprensa Instituto Avon - Weber Shandwick 
institutoavon@webershandwick.com - (11) 3027- 0200 

Catarina Marrão – (11) 3027-0313 | (11)99342-8644 

Giulia Leocadio – (11) 3027-0311 
Alice Zeitune – (11) 3027 0205 | (11) 94863-4002 
Camilla de Andrade - (11) 3027 0295 | (11) 98199-0409  
 

Sobre a Accor 

A Accor é um Grupo líder global em hospitalidade, composto por mais de 5,300 propriedades e mais de 

10,000 locais de comidas e bebidas 110 países. O grupo tem um dos ecossistemas de hospitalidade mais 

diversificados e totalmente integrados da indústria, abrangendo mais de 40 marcas de hotéis de luxo, 

premium, midscale e econômico, conceitos de estilo de vida exclusivos; locais de entretenimento e vida 

noturna; restaurantes e bares; residências privadas de marca; propriedades de acomodação 

compartilhada; serviços de concierge; espaços de coworking e muito mais. A Accor possui uma 

incomparável posição na categoria de lifestyle - uma das categorias de crescimento mais rápido na 

indústria - liderada pela Ennismore, uma empresa de hospitalidade criativa com um portfólio global de 

marcas empreendedoras e fundadas com propósito em seu coração. A Accor também possui um 

portfólio extenso de marcas distintas e aproximadamente 260.000 membros de equipe em todo o 

mundo. Os membros se beneficiam do abrangente programa de fidelidade da empresa  ALL - Accor Live 

Limitless - um companheiro de estilo de vida diário que oferece acesso a uma ampla variedade de 

recompensas, serviços e experiências. Por meio das iniciativas Planeta 21 – Acting Here, Accor Solidarity, 

RiiSE e ALL Heartist Fund, o grupo está focado em impulsionar ações positivas por meio da ética nos 

negócios, turismo responsável, sustentabilidade ambiental, engajamento comunitário, diversidade e 

inclusão. 

 

Fundada em 1967, a Accor SA está sediada na França e listada publicamente na Bolsa de Valores 

Euronext Paris Stock Exchange (código ISIN: FR0000120404) e no Mercado OTC (Ticker: ACCYY) nos 

Estados Unidos. Para obter mais informações, visite o site group.accor.com ou siga a  Accor no Twitter, 

Facebook, LinkedIn, e Instagram. 
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 ACCOR Gestão de relacionamento com a imprensa: 

Telefone: 11 4210-7644  

 

Jean Gonsales | Atendimento – Ramal 2029 

jean.gonsales@approach.com.br (11) 99834-6360 

João Carlos Godoy | Coordenador – Ramal 2032 

joao.godoy@approach.com.br (11) 98973-8840 

 
 


