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INTRODUÇÃO 

 

A violência doméstica contra as mulheres é uma das formas mais 

cruéis de violação dos direitos humanos. Segundo a Lei Maria da 

Penha, a violência doméstica é entendida como qualquer ação 

violenta ou omissão baseada no gênero que aconteça no espaço de 

convívio entre os envolvidos que causem danos das mais variadas 

ordens às mulheres. 

O espaço doméstico para muitas famílias nem sempre é ambiente 

de proteção e de amor, pois os conflitos e as ameaças entre os 

familiares podem tornar este espaço inseguro. É no interior dos lares, 

das casas, que se estabelece o confronto das regras. Ali acontece a 

dominação e também a resistência. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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Presente no cotidiano das relações familiares, a violência 

doméstica tem sido parte deste cenário, pois foi reforçada pelos 

papéis socialmente construídos: a autoridade foi atribuída ao 

masculino e a submissão, ao feminino. Estes papéis definem as 

relações entre as pessoas, de tal forma que se enraizaram na estrutura 

familiar. Por esse motivo, muitas vezes a violência se torna invisível 

aos olhos da sociedade, tornando muito mais difícil o seu 

enfrentamento. 

Em resposta a esta realidade, em 2006 foi implementada a Lei 

Maria da Penha que demanda a responsabilidade da sociedade para 

com a violência contra as mulheres. Em outras palavras, o problema 

deixa de ser apenas da mulher que está em situação de violência 

doméstica e passa a ser de toda a sociedade. 

No artigo 7º desta mesma lei estão descritas as formas de 

violência contra as mulheres: violência física, violência psicológica, 

violência sexual, violência patrimonial e violência moral, baseadas 

nas desigualdades de gênero, independente da orientação sexual da 

vítima.  

As desigualdades de gênero possuem na violência contra as 

mulheres uma expressão limite, que inclusive é compreendida como 

uma violação dos direitos humanos, na medida em que ela silencia as 

ações das mulheres, apaga seus desejos, impede sua cidadania e 

destrói sua dignidade. Muitos agressores, motivados pelas 

representações da dominação masculina e pela impunidade, que se 

consideram donos de suas companheiras e do poder familiar, 

naturalizam e banalizam o significado de suas agressões. Muitos atos 

violentos contra as mulheres, por exemplo, são cometidos 
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simplesmente pelo fato destas serem mulheres, visto o processo 

histórico de construção social da subordinação feminina. 

Muitas mulheres passam anos a fio sofrendo agressões de seus 

companheiros ou ex-companheiros, porém não é simples se livrar de 

um relacionamento conflituoso, pois não estamos nos referindo a 

episódios pontuais, mas a uma trajetória de constantes violências. 

Decidir “romper com o silêncio” sobre a violência que sofreu, e 

revelar a alguém de fora da vida doméstica ou familiar a situação 

vivida, como um primeiro movimento na busca por soluções, já é um 

grande passo para se livrar dessas amarras. Pesquisas demonstram 

que esta é a mais difícil iniciativa a ser tomada pelas mulheres que 

estão em situação de violência doméstica, já que o agressor pode não 

só ameaçá-las de morte, mas efetivamente matá-las. 

O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres retrata o papel 

fundamental do Estado como responsável por erradicar todas as 

formas de violência contra as mulheres. Isto deve perpassar todas as 

áreas e políticas públicas. Para que estas ações sejam efetivadas, é 

fundamental a implantação de diversos serviços especializados no 

enfrentamento à violência contra as mulheres nos municípios 

brasileiros. 

A disponibilidade de tais serviços não elimina a busca por redes 

alternativas de apoio, entre as quais a religião. As mulheres que 

sofrem violência muitas vezes buscam na religião força e esperança 

para conseguir suportar uma relação conflituosa. Muitas mulheres 

buscam compreender a violência vivida através de práticas religiosas, 

tais como a oração, o aconselhamento com lideranças religiosas, a 

participação ritual, etc. A religião alimenta as mulheres de esperança 

http://www.spm.gov.br/assuntos/pnpm/plano-nacional-politicas-mulheres.pdf
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e as fortalece. A fé oferece sentido à vida, pois ela pode proporcionar 

situações favoráveis a quem não se vê em condições de resolver seus 

problemas. 

Entretanto, em diversas religiões, as mulheres são consideradas 

servidoras e subordinadas. Muitas dessas mulheres vivenciam 

situações de violência e relatam nos seus grupos religiosos as 

agressões sofridas, recorrendo principalmente às lideranças 

religiosas, que, não raras vezes, legitimam a submissão e a violência, 

sugerindo o retorno ao lar e a obediência ao companheiro agressor. 

Se a religião muitas vezes funciona como reprodutora e 

perpetuadora da violência contra as mulheres, muitas outras vezes 

ela tem sido parceira fundamental no rompimento do ciclo de 

violência, apoiando as mulheres na denúncia contra a violência 

sofrida e no processo de reorganização de suas vidas, afirmando sua 

sujeiticidade, recuperando sua autoestima etc. 

Essa cartilha é fruto do Ciclo de Debates sobre Violência de 

Gênero e Religião, realizado em três encontros, promovido pelo 

Grupo de Estudos de Gênero e Religião Mandrágora/Netmal, da 

Universidade Metodista de São Paulo, que reuniu pessoas da 

academia, de distintos grupos religiosos e profissionais diversos que 

trabalham diretamente com mulheres em situação de violência. O 

objetivo desse material é o de subsidiar técnicas e técnicos do poder 

público, bem como lideranças religiosas, para o trabalho de parceria 

no enfrentamento da violência doméstica contra mulheres   
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VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO MUNDO 

 

A violência contra a mulher no mundo é um problema de saúde 

pública e encontra maneiras diversas de se estabelecer, ultrapassando 

raça, cor, lugar social, religião etc. De acordo com dados 

disponibilizados pela ONU, ela se verifica nos mais distintos lugares 

do mundo: 

• Aproximadamente 750 milhões de meninas se casam antes 

dos seus 18 anos. No caso do continente africano, 4 entre 10 

meninas casam antes dos 18 anos e 1 em cada 7 entram nesse 

tipo de relação antes dos 15 anos.  

• Estima-se em 3,7 milhões o número de mulheres na União 

Europeia que sofreram violência sexual nos últimos 12 meses.  

• Na América Latina cerca de 53% das mulheres relataram ter 

sofrido violência física ou sexual por um parceiro íntimo. 
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• No mundo todo, ainda há 34 países que não julgam os 

estupradores se estes forem maridos das vítimas ou se 

casarem posteriormente com elas. 

• 43% das mulheres europeias viveu alguma forma de violência 

psicológica durante sua vida. 

• Cerca de 5% das mulheres residentes na Europa foram vítimas 

de violência econômica na sua relação atual e 13% em relações 

passadas, tendo sido, por exemplo, impedidas pelo parceiro 

de tomar decisões independentes sobre as finanças da família, 

ou proibidas de trabalhar fora de casa. 

• No Peru, cerca de 61% das mulheres dizem ter sofrido 

violência física ao longo da vida. 

• Quase metade das mulheres assassinadas no mundo em 2012 

foram mortas pelos seus parceiros. No caso dos homens, essa 

estatística é de apenas 6%. 

• Na Sérvia e em Montenegro 73% das mulheres que vivem em 

espaços urbanos já sofreram violência física. 

• A violência de gênero não é considerada crime na Rússia.  

• Uma em cada quatro mulheres chinesas já sofreu violência 

doméstica em algum momento da sua vida e somente em 2015 

foi aprovada uma lei de combate à violência doméstica.  

• Em sete países da América Latina, mais de uma em cada 

quatro mulheres relataram ter sofrido algum tipo de violência 

de gênero (El Salvador - 26.3%, Guatemala - 27.3%, Nicarágua 

- 29.3%, Equador - 32.4%, Peru - 39.5%, Colômbia - 39.7%, 

Bolívia - 53.3%).  

• A América Latina e o Caribe são os lugares com maior índice 

de violência contra mulher no mundo inteiro. 
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 É importante lembrar que algumas mulheres sofrem mais 

violência que outras. Fatores como orientação sexual, debilidade, 

raça, etnia ou lugares com crises humanitárias tendem a ter maior 

impacto sobre as mulheres, expondo-as ainda mais a situações de 

violência doméstica 

 As mulheres sempre foram alvo das agressões masculinas porque 

o machismo vigora. A ascensão feminina incomoda e, por isso, 

agride-se verbalmente e fisicamente. Isso é recorrente no mundo todo, 

motivando crimes hediondos e graves violações de direitos humanos. 

Atualmente as mulheres têm conquistado seu espaço em áreas que 

antes eram prioritariamente masculinas. Mesmo assim, ainda hoje 

elas são responsabilizadas pela violência sofrida. 

 Na atualidade, temas como liberdade sexual, feminismo, 

empoderamento e igualdade de gênero fazem parte de nossas 

conversas diárias, porém, os dados da violência resultante do 

machismo ainda são alarmantes e entristecedores. Daí o desafio que 

se coloca a toda a sociedade de se unir pelo enfrentamento a todos os 

tipos de violência que acometem mulheres de todo o mundo. 
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CLASSIFICANDO OS TIPOS DE VIOLÊNCIA  

 

 Apesar dos esforços e avanços, as estatísticas demonstram que 

estamos longe de alcançar a sonhada igualdade, que começa dentro 

do âmbito doméstico na divisão de tarefas, na possibilidade de 

oportunidades e vivências.  

 Nomear as distintas formas de violência permite às mulheres o 

reconhecimento de suas demandas com as suas peculiaridades. 

Dentre as formas mais frequentes de violência contra as mulheres 

estão a violência sexual, a violência psicológica, a violência física, a 

violência moral e a violência patrimonial.  
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO BRASIL 

 

O grande marco das políticas públicas brasileiras no 

enfrentamento da violência doméstica foi a Lei 11340 de 7 de Agosto 

de 2006, a Lei Maria da Penha. Em mais de uma década de existência, 

essa lei passou por diversas modificações e aprimoramentos e tem 

sido instrumento para o combate à violência doméstica em nosso 

país. Entretanto, a sua promulgação não fez com que casos de 

violência doméstica desaparecessem. 

De acordo com dados do Mapa da Violência 2015: Homicídio de 

Mulheres no Brasil, foi possível constatar, por meio dos registros do 

Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), que entre os anos de 

1980 a 2013, 106.093 mulheres morreram vítimas de homicídio. 

Somente no ano de 2013, foram mortas 4.762 mulheres. Analisando 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/11/entenda-o-que-mudou-na-lei-maria-da-penha
https://apublica.org/wp-content/uploads/2016/03/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
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somente os dados de 2013, o Brasil é o 5º país que mais mata 

mulheres no mundo. 

 

Evolução das taxas de homicídio de mulheres (por 100 mil).  

Brasil. 2003/2013 

 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Homicídio de mulheres no Brasil. 

 

A mesma pesquisa também identificou que, de acordo com 

dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

do ano de 2014, duas em cada três vítimas de violência atendidas no 

Sistema Único de Saúde (SUS) foram mulheres que sofreram violência 

doméstica, sexual ou de outros tipos. Além disso, é importante 

destacar que em 67,2% destes casos o agressor era parente da vítima, 

parceiro ou ex-parceiro. Entre mulheres jovens e adultas, aquelas que 

tiveram o próprio parceiro como agressor concentram a metade dos 

casos registrados e mais da metade dos registros em que o tipo de 
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violência sofrida foi física. Tais números corroboram com um dado 

relevante e que merece ser destacado: 27% do total de homicídios de 

mulheres aconteceram dentro do próprio domicílio. 

 

Local da agressão (%), por sexo. Brasil. 2013. 

Local Fem. Masc. 

Estabelecimento saúde 25,2 26,1 

Domicílio 27,1 10,1 

Via pública 31,2 48,2 

Outros 15,7 15,0 

Ignorado 0,8 0,7 

Total 100,0 100,0 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Homicídio de mulheres no Brasil. 

 

Dentre outros dados relevantes da pesquisa, há a constatação do 

perfil dessas mulheres, pois, no ano de 2013, a maior incidência de 

assassinatos se deu contra mulheres negras, perfazendo um número 

66,7% maior que o número de mulheres brancas assassinadas. 

O quadro ainda alarmante de violência contra as mulheres no 

Brasil fez com que se produzisse uma série de políticas públicas e 

diretrizes específicas para o tratamento deste tema. Dentre esses 

materiais, as Diretrizes Nacionais do Feminicídio e a Lei 13.104 de 9 

de Março de 2015, ou Lei do Feminicídio, estão entre iniciativas 

recentes importantes em âmbito nacional. Tais iniciativas se fizeram 

possíveis pela constatação de que diversas facetas da violência no 

Brasil têm sexo e gênero bem definidos. A condição de ser mulher em 

https://apublica.org/wp-content/uploads/2016/03/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
https://apublica.org/wp-content/uploads/2016/03/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
https://apublica.org/wp-content/uploads/2016/03/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
http://www.spm.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/2016/livro-diretrizes-nacionais-femenicidios-versao-web.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm
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uma sociedade marcada por valores machistas configura-se uma 

ameaça diária à segurança e à vida das mulheres, seja por conta do 

assédio sofrido em lugares públicos, pelo medo constante de sofrer 

estupro – sobretudo se considerarmos que em 2014 foram registrados 

um estupro a cada 11 minutos no país – ou pelo medo despertado 

pelos próprios parceiros. 
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... 

 

AS MULHERES, A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  

E A RELIGIÃO 

 

 Embora haja diferenças físicas entre homens e mulheres, os 

comportamentos “diferenciados” de pessoas segundo o sexo não se 

deve a questões de ordem biológica, psicológica ou “naturais”, mas 

são pautados por concepções, ideias e valores socialmente 

construídos. Tais comportamentos não são naturais, mas ganham 

uma aparência de natural por causa de repetições ao longo do tempo 

(reprodução social) nas e pelas diversas instituições sociais; por meio 

do processo de interiorização da cultura dominante, as pessoas 

realmente reproduzem o comportamento tido como natural.  

 A interiorização e reprodução do padrão construído pelos 

sujeitos e pelas instituições disfarça o fato de tratar-se de uma 

construção social/histórica e legitima as hierarquias sexuais, por meio 

das quais se estabelecem relações de dominação, relações de poder.  

 As ideias, dos comportamentos que são “certos” para homens e 

mulheres, se desdobram e se transformam em práticas sociais que 

continuamente reforçam os preconceitos que as geraram ou 
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justificaram. Ideias como: “em briga de marido e mulher, não se mete 

a colher”; “roupa suja deve ser lavada em casa”; “os homens devem 

ser a cabeça do lar”, que são tidas como realidades óbvias e fazem 

parte do senso comum constituem, na verdade, estratégias de 

silenciamento das mulheres e de ocultamento das violências contra 

elas. 

 Ao mesmo tempo em que essas ideias pré-concebidas tendem a 

produzir consequências sociais bem abrangentes, são muito 

frequentemente atribuídas a problemas de caráter individual/privado.  

É nessa dinâmica que se insere a questão da violência contra as 

mulheres. Enfrentar a problemática da violência contra as mulheres 

requer que se compreenda primeiramente que ela não é particular (de 

ordem privada) ou individual, mas sim social. Daí a necessidade de 

intervenção do poder público naquilo que, no senso comum, figura 

como um problema de ordem privada. 

 A religião também faz parte desta dinâmica. As religiões 

conferem caráter sagrado, eterno, aparentemente imutável a ideias 

e/ou instituições que ordenam as relações entre os sexos e legitimam 

as hierarquias sexuais, o silenciamento e a responsabilização das 

mulheres, bem como a aceitação da violência como meio válido de 

imposição/dominação. Tais ideias não permanecem limitadas ao 

universo religioso, mas estendem a sua influência sobre todo o 

contexto social. 

 As religiões possibilitam acesso à casa e às relações de intimidade 

das pessoas, de modo que elas podem se oferecer tanto como meio de 

afirmação e ratificação da violência doméstica, quanto de libertação 

e/ou de superação de situação de violências vividas pelas mulheres. 
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 Uma pesquisa da DataSenado indicou que “a busca de apoio na 

Igreja subiu consideravelmente nos últimos dois anos. Em 2015, 

registrou-se que 7% das agredidas procuraram a Igreja, e hoje esse 

número subiu para 19%.” (2017, p.13). Essa realidade não se limita ao 

universo cristão, se a pesquisa tivesse perguntado por busca de apoio 

na religião e não simplesmente na igreja, provavelmente teria 

encontrado números ainda mais significativos. Fica evidente aí a 

necessidade urgente das religiões assumirem para si a missão de 

desconstruir lógicas que aprovam as violências, o silenciamento e a 

responsabilização das mulheres. 

 Quais são as chaves de leitura da sua religião que reproduzem a 

hierarquia sexual ou que carregam ideias fixas sobre comportamentos 

“naturais” de forma a silenciar e a responsabilizar as mulheres ou 

ainda que produzem culpa ou oferecem justificativas para a 

violência? (Exemplos: auto–sacrifício; submissão – ter que pedir 

permissão do pai/marido – ter que estar disponível para o marido; 

serviço feminino voluntário enquanto o serviço masculino é 

remunerado; valor menor do testemunho ou da palavra das 

mulheres; ideia de que os homens são a cabeça e as mulheres o 

coração; inflexibilidade diante da ideia de que o que Deus uniu o ser 

humano não pode separar; karma; espírito obsessor). 

 É necessário esclarecer contextos de amor e vida para que ditos 

populares e crenças religiosas não sejam entendidos a partir do senso 

comum, mas de uma lógica de respeito às mulheres. Tão importante 

quanto identificar o conjunto de representações sociais por meio das 

quais se trata de definir  comportamentos "naturalmente" 

adequados/inadequados para cada sexo e que contribuem assim para 

https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/aumenta-numero-de-mulheres-que-declaram-ter-sofrido-violencia
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a naturalização, ocultamento e reprodução da violência, é identificar e 

visibilizar as diversas formas de resistência, oposição e combate das 

quais as pessoas e/ou instituições lançam mão, pois elas apontam 

para possíveis estratégias e lugares a partir dos quais é possível e/ou 

necessário desenhar políticas de prevenção e combate à violência. 

 

 As religiões podem ser aliadas, na medida em que, reconhecendo 

a existência do problema na sociedade e em seu próprio meio, se 

engajem ativamente no combate à violência doméstica, oferecendo-se 

como espaço de formação por meio do qual se promova o debate de 

desconstrução e de desnaturalização da violência e das hierarquias 

sexuais, seja de caráter religioso ou não; como espaço de acolhimento 

e no qual as mulheres se sintam seguras e livres para expor as 

problemáticas por elas enfrentadas; como lugar de promoção de 

medidas de prevenção como também de informação e apoio a 

mulheres em busca de saída de situações de violência. 

 Os/as líderes religiosos precisam se informar sobre como 

proceder em casos de violência doméstica. Embora a esperança de 

mudança possa ser legítima, é importante esclarecer que a violência 

não pode fazer parte deste esperar, ou seja, esta espera não deve 

acontecer sob violência. Sendo assim, não tomar uma atitude prática 

contra a violência é apoiá-la. 
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ALGUMAS DICAS 

 

DICAS PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

✓ Compartilhe o que está acontecendo com pessoas de 

confiança; 

✓ Peça a alguém de confiança para acompanhá-la para efetuar a 

denúncia;  

✓ Procure serviços de atendimento a mulheres em situação de 

violência tais como centros de referência de atendimento a 

mulheres; delegacia da mulher etc.; 

✓ Procure redes de apoio como rodas de conversa realizadas em 

sua comunidade e no seu entorno como, por exemplo, 

associações de amigos do bairro, comunidades religiosas, 

sindicatos, postos de saúde etc; 

✓ Informe-se sobre procedimentos de denúncia; 
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✓ Peça orientação sobre como proteger seus filhos e filhas; 

✓ Guarde seus documentos pessoais em local seguro; 

✓ Não se culpe pela violência doméstica. 

 

DICAS PARA LIDERANÇAS RELIGIOSAS 

✓ Em briga de marido e mulher a religião TEM SIM que meter a 

colher. Não seja conivente com a violência; 

✓ Mantenha em sua comunidade folhetos explicativos sobre 

violência doméstica; 

✓ Disponibilize em sua comunidade (em textos impressos e 

também no site, nas redes sociais etc) endereços de serviços 

especializados de atendimento a mulheres em situação de 

violência; 

✓ Mantenha contato com serviços de atendimento a mulheres 

em situação de violência; 

✓ Informe-se sobre procedimentos de denúncia; 

✓ Oriente a agredida em como denunciar uma situação de 

violência; 

✓ É importante que a agredida NÃO esteja só no momento da 

denúncia. ACOMPANHE-A. 

✓ Promova rodas de conversa sobre violência doméstica com 

mulheres e homens de sua comunidade e do seu entorno; 

✓ Incentive a quebra do silêncio e a importância da denúncia; 

✓ NÃO CULPE a mulher pela agressão sofrida; 

✓ Capacite mulheres e homens da comunidade para o 

acolhimento e a escuta de mulheres em situação de violência; 
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✓  Conscientize as pessoas de sua comunidade de que violência 

doméstica é crime; 

✓ Não incentive uma agredida a somente esperar a situação de 

violência se resolver com o tempo; 

✓ Auxilie a agredida a não permanecer em uma situação de 

violência. 

 

DICAS PARA TÉCNICAS E TÉCNICOS DO PODER PÚBLICO 

✓ Nunca parta do pressuposto de que a mulher está nessa 

situação porque “quer”. Lembre que ela precisa de ajuda para 

romper com o ciclo de violência; 

✓ Pergunte ao agressor e à agredida qual religião ele/ela 

frequenta; 

✓ Pergunte se a liderança religiosa foi comunicada da agressão; 

✓ Pergunte a maneira como a agredida e/ou o agressor foi 

orientada/o pela liderança religiosa; 

✓ Respeite a pertença religiosa da agredida, mas a incentive a 

não permanecer em situação de violência; 

✓ Considere a religião como um fator importante na vida da 

agredida e, portanto, relevante para seu posicionamento 

diante da violência sofrida; 

✓ Abra canais de diálogo para promover parcerias com 

comunidades religiosas; 

✓ Esclareça para a agredida a importância de sair do ciclo de 

violência. 
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PASSO A PASSO DA DENÚNCIA 
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SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES DE 

VALINHOS, CAMPINAS E VINHEDO 

 

Disque Denúncia 

180 

 

VALINHOS 

Guarda Civil Municipal 

0800-770 1523 

152 

 

Atendimento ao Cidadão  

156 

 

Delegacia de Defesa da Mulher de Valinhos 

Av 11 de agosto 2499, pq das nações  

(19) 3869 3786  

Horário das 9:00-18:00 (segunda à sexta) 

 

Plantão policial 24 horas 

Av 11 de agosto 2499, pq das nações  

(19) 3871 2400 

 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social  

Rua 31 de Março, s/nº - Praça Anny Carolyne Bracalente, Vila Boa  

(19) 3829-2518 / 3859-9320 
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CRAS - Centro de Referência de Assistência Social -São Marcos 

Rua João Previtale, n º 2168 – Jardim Alto da Colina 

(19) 3869-3895 / 3869-4057 

 

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social Figueiras - 

"RENATO ANTONIAZZI" 

Rua Abraão Martini, nº 51 – Jardim das Figueiras 

(19) 3869-3313 

 

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social - São Bento 

Rua Itaipava, s/n - Lote 10 Quadra E – São Bento do Recreio 

(19) 3869-1053 / 3869-1173 

 

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social - Central 

Rua José Milani, nº 21 – Vila Bissoto 

(19) 3869-3790 

 

CREAPS - Centro de Referência de Atendimento Psicossocial 

Luís Moscatini, nº 34 - Capuava 

(19) 3829-2073 / 3871-6289 

 

Conselho tutelar 

Rua 13 de maio, 924, Vila Olivo 

(19) 3869 1122 

 

Conselho da Mulher (Casa dos Conselhos) 

Rua 31 de Março, s/nº - Praça Anny Carolyne Bracalente, Vila Boa 

Esperança (19) 3859-9191 
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Ministério Público de Valinhos 

Rua Professor Ataliba Nogueira 36, Santo Antônio 

(19) 3871 5011, 3849 6621  e-mail pjvalinhos@mpsp.mp.br 

 

Grupo Rosa e Amor (defesa e garantia de direitos) 

Av Joaquim Alves Correia, 3855, Jd Santo Antônio 

(19) 3869 7899 

 

Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos 

Rua Campos Sales 2142 

(19) 3871 0546, 3869 5654 

 

Centro de Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e 

Desenvolvimento Social “Dorothy Stang” 

Rua dos Canários, 65, Jd Paiquerê 

(19) 3849 5970 

 

SEAS – Serviço Especializado em Abordagem Social 

Rua Tereza Von Zuben Angarten, 15, Vl Boa Esperança 

(19) 3829 1161 

Coordenadoria da Mulher 

(Endereço provisório) 

Rua Antônio Carlos, 301 Centro - Valinhos - Paço Municipal  

(19) 3849-8132. 

 

UBS Vila Itália  

Rua Alexandre Pedroni, 137 

(19) 3829-4278 
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UBS Reforma Agrária 

Núcleo Reforma Agrária, s/nº 

(19) 3881-2611 

UBS Jardim Imperial 

Rua Campinas, 633 

(19) 3871-3131 

UBS do Bom Retiro 

Rua Joaquim Simões Salgueiro, 16 

(19) 3871-5364 

UBS Jardim Pinheiros 

Rua Horácio Salles Cunha, 258 

(19) 3871-2218 

UBS Paraíso 

Ruas das Acácias, s/n º 

(19) 3869-3977 

UBS Maracanã 

Rua Pedro de Lucca, 285 

(19) 3869-3377 

UBS Macuco 

Rua Valdemar Lazaretti, s/nº 

(19) 3881-2336 

UBS Central 

Rua Silvio Concon, 78 

(19) 3829-4278 
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UBS Centro de Saúde II 

Avenida Brasil, 144 

(19) 3829-5686 

UBS São Marcos 

Rua Três, s/nº 

(19) 3869-2002 

UBS Jurema 

Rua José Salles Pupo, 71 

(19) 3869-3222 

UBS São Bento 

Rua Itajaí, 70 

(19) 3869-9443 

UBS Parque Portugal 

Rua Abrantes, 550 

(19) 3849-3634 

 

CAMPINAS 

 

Delegacia de Defesa da Mulher 1º DDM 

Av Dr Antônio Carlos Sales Junior, 310 Jd Proença 

(19) 3242-5003 

 

Delegacia de Defesa da Mulher 2º DDM 

Rua Ferdinando Panattonim, 590 Jd Paulicéia 

 

Defensoria Pública  

Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1219 Parque Taquaral (19) 3256-4667 
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Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

Rua Ferreira Penteado 1331 – Centro 

cmdm.mulher@campinas.sp.gov.br 

(19) 3254-6324 (ramal 4) 

 

Conselho Tutelar 

Av Francisco Glicério 1269 2º Andar – Centro 

0800-770185 

 

Ministério Público do Estado de SP 

Av Francisco Xavier de Arruda Camargo 340 Jd Santa Genebra 

(19) 3578-8300 

 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social  

(Leste/Norte) 

Rua Barão de Atibaia, 1077 – Vila Itapura 

creas@campinas.sp.gov.br 

(19) 3272-8333 / 3273-7971 

 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social  

(Sul) 

Rua Prof Milton de Tolosa, 424, jd do Trevo 

creas.sul@campinas.sp.gov.br 

(19) 3253-3532 

 

Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher 

(19) 3756-3652 

 

mailto:cmdm.mulher@campinas.sp.gov.br
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CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social  

(Noroeste) 

Rua Oswaldo O. Barthelson, 415, Jd Paulicéia 

creas.marciacamillo@gmail.com 

(19) 3232-2477 

 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social  

(Sudoeste) 

Rua Carlos Laet, 141 – Jd Maria Rosa 

creas.sudoeste@campinas.sp.gov.br 

(19) 3225-6677 

 

CEAMO - Centro de Apoio à Mulher Centro de tratamento para 

vítimas de violência doméstica em Campinas, São Paulo  

Rua Francisco Glicério, 1269 – 6º Andar – Centro 

ceamo@campinas.sp.gov.br 

(19) 3236-3619 / 0800-77701050 

 

SOS Ação Mulher e Família 

Rua Dr Quirino, 1856 – Centro 

(19) 3234-2272 

 

UNICAMP / CAISM 

Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

Rua Alexandre Fleming, 101 – Cid Universitária 

(19) 3521-9333 
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Casa da Gestante Prefeitura em Campinas, São Paulo  

Rua Dona Rosa de Gusmão, 686 - Jardim Chapadão  

Telefone: (19) 3368-9601  

 

Associação Casa de Apoio Santa Clara  

R. José de Alencar, 447 – Centro 

(19) 3232-797  

 

Casa Abrigo da Mulher - SARA-M 

Abrigo provisório para mulheres e filhos vítimas de violência 

doméstica. 

(endereço sigiloso) 

(19) 2116-0163 / 2116-0553 

 

Coordenadoria Setorial da Mulher 

(19) 3236-3619 

coordenadoriadamulher@campinas.sp.gov.br 

 

Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente 

CMPCA I 

Rua Gil Vicente, nº 533 – Taquaral 

smcais.cmpca@campinas.sp.gov.br 

(19) 3241-8862 / 3242-9343 

 

Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente  

CMPCA II 

(19) 3213-1675 

smcais.cmpca@campinas.sp.gov.br 

tel:+551921160163
tel:+551921160553
tel:+5519994770776
mailto:coordenadoriadamulher@campinas.sp.gov.br
mailto:smcais.cmpca@campinas.sp.gov.br
tel:+551932418862
tel:+551932429343
tel:+551932131675
mailto:smcais.cmpca@campinas.sp.gov.br


 

32 

 

Serviço de Acolhimento e Proteção Especial à Criança e ao 

Adolescente - SAPECA 

Rua Latino Coelho, nº 540 – Taquaral 

(19) 3256-6335 / 3256-6067 

sapeca@acolhimentofamiliar.org.br 

https://sapeca.campinas.sp.gov.br/ 

 

Rede Iluminar de cuidados às Vítimas de Violência  

Av Anchieta, 200 - 11º andar - Paço Municipal - Centro  

(19) 2116-0287 / (19) 2116-0970 

vgalencar2010@hotmail.com 

 

VINHEDO 

 

CRAS – Nova Vinhedo 

alexandra.asocial@vinhedo.sp.gov.br 

Rua Floriano Pitton, nº 99, Nova Vinhedo  (19) 3876-5511 

 

CRAS – Capela 

analuiza.asocial@vinhedo.sp.gov.br 

Estrada da Capela, nº 2635, Capela   (19) 3886-4222 

 

tel:+551932566335
tel:+551932566067
mailto:sapeca@acolhimentofamiliar.org.br
https://sapeca.campinas.sp.gov.br/
mailto:vgalencar2010@hotmail.com
mailto:alexandra.asocial@vinhedo.sp.gov.br
mailto:analuiza.asocial@vinhedo.sp.gov.br
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CRAS – Centro 

marinilze.asocial@vinhedo.sp.gov.br 

Rua Monteiro de Barros, 539, Centro   (19) 3826-1498 

 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social  

Rua Osvaldo Cruz, nº 299, no Centro   (19) 3826-8739 

giorgia.asocial@vinhedo.sp.gov.br 

 

Paefi - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a família e 

indivíduos  

Rua Osvaldo Cruz, nº 299, no Centro 

(19) 3826-8765 lissandra.asocial@vinhedo.ap.gov.br 

 

Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de 

Serviço à Comunidade 

Rua Osvaldo Cruz, nº 299, no Centro 

(19) 3826-8765 lissandra.asocial@vinhedo.ap.gov.br 

 

Centro Médico Drº Manoel Matheus Neto 

Avenida Presidente Castelo Branco, 1375, Jardim São Matheus.: (19) 

3876-8700, 3876-1972 ou 3886-2394 

 

mailto:marinilze.asocial@vinhedo.sp.gov.br
mailto:lissandra.asocial@vinhedo.ap.gov.br
mailto:lissandra.asocial@vinhedo.ap.gov.br
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Policlínica 

Rua Juliana Von Zuben Dêgelo, nº 90, Capela 

(19) 3876-1726 ou 3886-8415 

 

UBS Casa Verde 

Rua Morubixaba, s/nº, Casa Verde 

(19) 3886-2395 

 

UBS Jardim Três Irmãos 

Rua Agenor Gallo, s/nº, Jardim Três Irmãos 

(19) 3876-4714 

 

UBS Vila João XXIII 

Rua Artur Biancalana, 120,Vila João XXIII 

(19) 3876-5285 

 

UBS Vila Planalto 

Rua Brasília, 273, Vila Planalto 

(19) 3876-1841 

 

UBS Drº José Osmar Meirelles dos Santos 

Rua Agenor de Matos, s/nº, Parque São José 

(19) 3836-4894 e 3826-1287 
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