
A violência de gênero é aquela que a mulher é 
vítima pelo simples fato de ser mulher.
A di� culdade em identi� car e combater esta re-
alidade se dá por ela carregar consigo uma série 
de preconceitos, lugares e papéis destinados as 
mulheres: o Machismo.
Em muitos casos, nem mesmo quem é alvo das 
violências se vê como uma vítima. 
Na maioria dos casos o autor das violências tem 
uma relação afetiva com a mulher: marido, na-
morado, entre outros.
A violência de gênero acontece por meio de ci-
clos, que englobam momentos de grande ten-
são e também de calmaria, em geral ligados a 
uma promessa de mudança de comportamento.
Precisamos de Políticas Públicas integradas que 
identi� quem e interrompam este ciclo de violência.

CEAMO - Centro de Referência e Apoio à Mulher - Oferece 
atendimento às mulheres em situação de violência, dá su-
porte psicológico e orientação sobre as medidas possíveis 
de serem tomadas.
Horário de funcionamento: 2ªf à 6ªf das 8h às 17h | Endere-
ço: Av Francisco Glicério, 1269 - 6º andar - Centro | Contato: 
(19) 3236-3619

DDM - Delegacia de Defesa da Mulher - Oferece atendi-
mento especializado e recolhe as denúncias de violência 
contra às mulheres
1ª DDM - Funciona das 9h às 17h na Av. Dr. Antônio Carlos 
Sáles Júnior, 310 - Jardim Proença I Contato: (19) 3242-5003
2ª DDM - Funciona 24h na Rua Ferdinando Panatoni, 590, no 
Jardim Paulicéia | Contato (19) 3227-0080

CAISM - Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher
Funcionamento 24h na Rua Alexander Fleming, 101 - Cida-
de Universitária | Contato (19) 3521-9333

Hospital Municipal Mário Gatti - Funcionamento 
24h na Av. Pref. Faria Lima, 340 - Parque Italia | Contato (19) 
3772-5700

Hospital Ouro Verde - Funcionamento 24h na Av. Ruy 
Rodrigues, 3434 - Chácara São José

Casa Abrigo Sara M - Equipamento público que acolhe 
a mulher e seus � lhos em situação de risco de morte ou gra-
ve ameaça.
Para segurança seu endereço é sigiloso, caso precise acessar 
o serviço procure o CEAMO. 

SOS Ação Mulher e Família - Funcionamento de 2ªf à 
6ªf das 8h às 17h na Rua Dr Quirino, 1856, 1º andar
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material informativo

MEDO
CONTROLE 
AUTORIDADE

explosão 
violenta

desculpas
culpa
remorso

acúmulo
de tensão

ameaças
ordens 
isolamento

amor
promessas
negação
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Conheça alguns equipamentos públicos que as 
mulheres em situação de violência podem recorrer:

O que a violência contra às mulheres tem 
de específico e por que é tão difícil de 
identificar e combater?



Conquistas recentes na cidade de Campinas

Nossa cidade abriga um Movimento de Mulheres 
muito forte, que a muitos anos tem lutado pela 
criação de políticas públicas.
Recentemente tivemos algumas conquistas im-
portantes, como a criação da 2ª Delegacia de De-
fesa da Mulher e que esta funcione 24h, a criação 
da Vara Especializada em Violência Doméstica e a 
destinação de um cargo de defensor especializa-
do para tratar de casos de violência.
Todas essas conquistas só foram possíveis com 
muita mobilização e luta, para uma vida digna 
para as mulheres precisamos de mais!

A violência contra às mulhe-
res, sobretudo a violência 
doméstica, é uma realidade 
de longa data vivida pelas 
mulheres brasileiras.
O machismo existente na 
nossa sociedade que leva 
a números alarmantes de 

agressões, violência sexual, violência simbólica e 
até mesmo de feminicídio nos coloca constante-
mente algumas questões:
Quais são as Políticas Públicas que existem para 
enfrentar essa realidade?
Estas políticas são de fato implementadas? Em 
que aspectos precisamos e podemos avançar?
As mulheres têm acesso e conhecem os equipa-
mentos públicos destinados a estas políticas?
Pensando nessas questões, como única vereadora 
mulher em Campinas, e como presidenta da Co-
missão da Mulher da Câmara, produzimos este 
material para empoderar as mulheres, divulgar as 
políticas públicas que já conquistamos e fortalecer 
a nossa luta por mais direitos.

19 9 9897 0050

facebook.com/marianacontipsol

marianaconti_psol

@mariana_psol

http://bit.ly/youtubemariana_psol

https://marianacontipsol.com.br/
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Uma importante conquista, 
precisamos garantir a sua efetivação.

Fruto de muita luta das mulheres brasileiras, a Lei 
Maria da Penha, criada em 2006, é considerada 
uma das melhores legislações do mundo para en-
frentar a violência de gênero.
Seu grande diferencial está em tratar a questão de 
maneira compartilhada entre os poderes, e inte-
grada com as demais políticas públicas. Para além 
de “enxugar o gelo” a LMP se propẽ a tratar a ques-
tão também de maneira preventiva.

Prevenção: Centro de Responsabilização
 e Reeducação do Autor de Violência

Além da articulação com as demais políticas públi-
cas, como educação, saúde e assistência, parte do 
trabalho preventivo do enfrentamento à violência 
contra as mulheres passa por interromper o ciclo 
de violência também a partir do autor desta, caso  
contrário, este homem pode repetir este compor-
tamento violento com outras mulheres.

As experiências existentes nas cidades que ofere-
cem este serviço são muito positivas, diminuindo 
consideravelmente os índices de reincidência dos 
participantes do programa.

A Vereadora Mariana Conti, por meio da sua atua-
ção na presidência da Comissão da Mulher da Câ-
mara de Campinas tem batalhado para trazer para 
Campinas este centro, fortalecendo e ampliando a 
rede já existente.

Lei Maria da Penha:

Mariana Conti- Vereadora


