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Apresentação
Esta cartilha foi elaborada a partir do modelo
adotado na Universidade de São Paulo
(USP), cujo título é: “Violência de Gênero na
Universidade. Conheça seus direitos. Onde
buscar ajuda?” e objetiva chamar a atenção dos
membros da comunidade interna da Unilab
para ações cotidianas que violam os direitos
humanos das mulheres nas diversas expressões
do feminino.
Também objetiva compartilhar informações
úteis para o enfrentamento da violência
contra as mulheres e das violências de gênero,
através de uma conceituação básica, de
dados estatísticos sobre as principais formas
de violência contra mulheres (Mulheres CIS aquelas que se identificam com o sexo biológico
com o qual nasceram e que adotaram padrões
sociais ligados ao feminino - transexuais e
travestis do gênero feminino) e de informações
sobre a rede especializada de atendimento a
aquelas em situação de violência.

A cartilha foi organizada com a contribuição
de representantes da comunidade estudantil
do Ceará e do campus dos Malês, por meio
da produção de pequenos textos e da
produção artística coletiva, contemplando
representações dos/as estudantes brasileiros/as
e internacionais, representante da comunidade
LGBTQIA+ e ainda em diálogo com o Centro
Interdisciplinar de Estudos de Gênero (CIEG/
Dandara) e servidoras da Pró-reitoria de
Políticas Afirmativas e Estudantis (PROPAE).
Consiste na culminância da Campanha “A
Unilab repudia toda forma de violência contra
as mulheres”, veiculada nas mídias oficiais desta
Universidade entre agosto e setembro de 2020.
Por último, a veiculação da cartilha também
almeja apoiar a permanência estudantil na
Unilab, por compreender que mulheres atingidas
pela violência comumente abandonam seus
projetos de vida, comprometendo a sua
formação e a permanência na universidade.

A exemplo da ampla mobilização que vem sendo realizada por segmentos da sociedade civil
organizada, por diferentes instituições brasileiras e internacionais no contexto pandêmico da
Covid-19, a Unilab vem somar-se no repúdio a
toda forma de violência contra as mulheres.
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Você merece o melhor,
O melhor. Porque
você é uma das poucas
pessoas neste mundo
ruim que é honesta
consigo mesma, e isso
é a única coisa que
realmente conta.

Frida Kahlo

O que é violência contra mulheres?
A violência contra mulheres está relacionada
às desigualdades de gênero na sociedade
e à importância histórica atribuída ao ser
homem e ao ser mulher.
A violência contra mulheres atinge
indistintamente mulheres de todas as
classes sociais, raças e etnias, religiões,
culturas e orientação sexual.
Produz
consequências
emocionais devastadoras
e impactos graves sobre
a saúde mental, sexual e
reprodutiva.

crimes de ódio, (facadas, alvejamento
sem aviso, apedrejamento) motivados
por preconceito e pela crença na sua
“anormalidade’’, pela não identificação
com o estereótipo de que é “natural”.

As violações contra as
mulheres trans e travestis
do gênero feminino se
expressam por meio dos
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Temos um
mundo cheio de
mulheres que não
conseguem respirar
livremente porque
estão condicionadas
demais a assumir
formas que
agradem aos
outros.

Chimamanda
Ngozi Adichie

A VIOLÊNCIA não é
praticada por meio de

somente

agressão física,
mas também como violência

sexual
moral
patrimonial
e

psicológica.

Todos os tipos de violência que podem
ser praticados contra mulheres geram
consequências para sua saúde e
qualidade de vida. É importante saber
que a VIOLÊNCIA pode ocorrer NO
ESPAÇO PÚBLICO E NO ESPAÇO
DOMÉSTICO.

Em 2020, o Ceará foi o
7º Estado Brasileiro com
maior número de denúncias
de violência contra a mulher

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/seguranca/ceara-e-7-estado-do-pais-com-mais-denuncias-de-violencia-contra-mulheres-1.3057284

Tipos de Violência
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Violência Psicológica
São ações que causam danos emocionais e diminuição
da autoestima ou que prejudiquem e perturbem o
desenvolvimento da mulher.

ameaça
constrangimento
humilhação
manipulação

chantagem
ridicularização

isolamento

violação de sua intimidade (também da
correspondência, e-mails, mensagens)

vigilância constante

exploração

insulto (xingamento)

e limitação do direito de ir e vir.

Fonte: https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/

São exemplos de violência psicológica:

Pesquisa realizada com 568 mulheres atendidas pela Defensoria Pública, em
Fortaleza, revelou que cerca de 97,5% identifica a violência psicológica como
a forma de expressão da violência mais recorrente.
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Violência Moral
Ofender a reputação ou bem-estar
psicológico da mulher com calúnia,
difamação ou injúria.

Puta		
Vadia
Louca
Acusar de traição
ou qualquer outro insulto
que a ofenda,

Fonte: https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/

Chamá-la de:

CONSTITUI violência moral.

12,5 milhões

de mulheres foram vítimas de ofensa verbal como
insulto, humilhação ou xingamento só em 2018
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Violência Patrimonial
É qualquer conduta que configure

SUBTRAÇÃO
DESTRUIÇÃO parcial ou total de
OBJETOS
INSTRUMENTOS DE TRABALHO,
DOCUMENTOS PESSOAIS,
BENS,
VALORES E DIREITOS ou
RECURSOS ECONÔMICOS,
incluindo os destinados a
satisfazer suas necessidades.

A maioria dos estados brasileiros ainda
não trata de forma específica da violência
patrimonial, de modo que ainda existem
poucos dados. Ainda assim, foram

Fonte: http://www.generonumero.media/dados-violencia-patrimonial/

RETENÇÃO

29.270

casos de violência patrimonial
no Brasil só em 2018
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Forçar a prática de atos que causam
desconforto ou repulsa como SEXO
FORÇADO, TOQUES OU CARÍCIAS
NÃO DESEJADAS.
IMPEDIR O USO DE MÉTODO
CONTRACEPTIVO ou a retirada
do preservativo durante a relação
sexual sem o consentimento da
mulher (“stealthing”, em português
“dissimulação”), FORÇAR UMA
GRAVIDEZ e ou ABORTO são
exemplos de práticas de violência
sexual.
A violência sexual pode ocasionar
gravidez não desejada e abortamento,
além de aumentar o risco de infecções
sexualmente transmissíveis e pelo HIV.

Em 2019, o Brasil contabilizou

1 estupro a cada
8 minutos
a maior parte dos casos foi
classificada como

estupro de vulnerável

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/10/18/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-2020.htm

Violência Sexual
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Qualquer conduta que ofenda a
integridade ou saúde corporal,
como
EMPURRÕES
TAPAS
SOCOS
CHUTES
PUXÕES DE CABELO
MORDIDAS
QUEIMADURAS
AMARRAS
AGRESSÕES
com armas ou objetos.

O Brasil registra em média

600 casos de agressão
a mulheres por dia
o que seria equivalente a

1 agressão dolosa a
cada 2 minutos

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/por-dia-606-casos-de-lesao-corporal-dolosa-enquadrados-na-lei-maria-da-penha/

Violência Física
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Os Números da Violência

Três mulheres são
vítimas de feminicídio

a cada 9 minutos
todos os dias

Uma pessoa trans ou
gênero-diversas é assassinada

a cada 2 dias

Uma mulher registra agressão
sob a Lei Maria da Penha

a cada 2 minutos

Levantamento revela
que as mulheres ainda
correm mais risco de
sofrer violência dentro
da própria casa

Fonte: Visível e Invisível: A vitimização de mulheres no Brasil – 2 ª Edição (Datafolha/FBSP, 2019)
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/
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71%

das mulheres já foram
vítimas de assédio em
meios de transporte

% Situações pelas quais as mulheres
já passaram em meios de transporte

Conhece alguma mulher
que já sofreu assédio
sexual em espaço público

Taxi
Transporte por aplicativo
Transporte Público Coletivo

Olhares insistentes

Comentários de cunho sexual
Ser encoxada
Passarem a mão
Gestos obscenos
Se masturbarem diante dela
Ser fotografada sem autorização
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Comparativo do assédio no trabalho em 2020.
40%

Seu trabalho foi
supervisionado excessivamente
Foi xingada(o) ou
gritaram com você
Recebeu convite para sair
ou insinuações constrangedoras
Suas opiniões não eram
levados em consideração
Foi humilhada(o) na
frente dos colegas

16%
40%

13%

39%

9%
16%
13%

37%
33%

76%

das trabalhadoras
relatam já ter
sofrido violência e
assédio no trabalho
Mulheres
Homens

60

Fonte: Instituto Patrícia Galvão/Locomotiva, 2019

Cantadas indesejadas

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/76-das-brasileiras-ja-sofreram-violencia-e-assedio-no-trabalho/

97%

16

58,8%

tinha 13 anos ou menos

85,7%

eram do sexo feminino

1.326

vítimas de feminicídio
em 2019
Crescimento de

5,2%

80,8%

dos agressores são
do sexo masculino

33,8%

dos casos tiveram
caráter de repetição

66,6%

Eram negras

70,7%

Tinham no máximo
Ensino fundamental

89,9%

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/Image/noticias/violencia/infografico_fbsp_2019_2gd.png

É a média de estupros
registrados todos os dias.
Dentre as vítimas:

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/519-das-meninas-vitimas-de-violencia-sexual-tem-entre-1-e-5-anos/

180

71,2%

aconteceram em
residências. Escolas vêm
em segundo, com 3,7%

Foram mortas pelo
ex-companheiro
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Violência na Universidade
No contexto universitário as violências
mais comuns são:
◆ Assédio sexual - Comentários com
apelos
sexuais,
cantada
ofensiva,
abordagem agressiva
◆ Coerção - Ingestão forçada de bebida
alcoólica e /ou drogas, ser drogada sem
conhecimento, ser forçada a participar
em atividades degradantes (como leilões
e desfiles)

◆ Violência física – todos o tipo de agressão física
◆ Desqualificação intelectual – desqualificação
ou piadas ofensivas, ambas por ser Mulher
◆ Agressão moral/psicológica – humilhação por
professores e colegas, ofensa, xingamento por
rejeitar investida, cerceamento do direito de fala,
reprodução de músicas de conteúdo ofensivo por
torcidas acadêmicas, imagens íntimas ou não,
repassadas sem autorização, ranking (de beleza,
sexuais).

◆ Violência Sexual - Estupro, tentativa de
abuso e abuso enquanto sob efeito de
álcool, toque sem consentimento, beijo
forçado
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Nós todos não
podemos ser
bem-sucedidos
quando metade
de nós é retida.

Malala
Yousafzai

Fui AGREDIda, o que devo fazer?
A Lei Maria da Penha protege todas as
mulheres: ricas, pobres; de qualquer etnia:
negras, indígenas, brancas; transexuais e
travestis do gênero feminino, mulheres que se
relacionam afetivamente com homens ou com

outras mulheres, mulheres em situação de
prostituição, jovens, adultas e idosas, solteiras,
casadas, separadas, não casadas que vivem
com parceiro ou parceira, e mulheres que vivem
com o vírus da AIDS ou com outras doenças.

SE VOCÊ FOI VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL NAS ÚLTIMAS 72 HORAS tem o direito
ao atendimento médico especializado para protegê-la de infecções sexualmente
transmissíveis e, para aquelas que têm útero, evitar uma gravidez não desejada.
Importante: Em caso de gravidez resultante de violência sexual a mulher tem direito
ao aborto previsto em lei e a decisão pelo aborto deve ser consciente, voluntária e
tomada o mais breve possível.

▶

PROCEDIMENTOS PARA CASOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA E/OU SEXUAL
◆ SE FOR EMERGÊNCIA (SITUAÇÃO GRAVE) procure uma Unidade de Emergência
(Pronto Socorro ou Unidade de Pronto Atendimento - UPA);
◆ SE NÃO FOR EMERGÊNCIA procure uma Unidade Básica de Saúde;
◆ SE FOR UMA SITUAÇÃO DE PERIGO disque 190 (Polícia Militar) ou disque 180 (Central
de Atendimento à Mulher).
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▶ PARA REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BO
Você pode procurar uma Delegacia de Defesa da Mulher – DDM, em horário comercial. No
período noturno, finais de semana e feriados, procurar a Delegacia da Polícia Civil de plantão.
APÓS O REGISTRO DO BO É NECESSÁRIO FAZER A REPRESENTAÇÃO CRIMINAL NA
PRÓPRIA DELEGACIA.

▶ EXAME DE CORPO DE DELITO
Para realizar exame de corpo de delito (comprovação dos ferimentos) junto ao Instituto Médico
Legal – IML, você precisará de uma requisição que é expedida pela Delegacia de Polícia. Se for
um atendimento emergencial é importante que a pessoa que sofreu violência permaneça
do jeito que está. AS ROUPAS SÃO IMPORTANTES PROVAS para ajudar a IDENTIFICAR O
AGRESSOR, pois podem trazer vestígios como CABELOS, SANGUE E ESPERMA.

▶ PARA ORIENTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS JURÍDICOS
Procure um serviço de advocacia, a defensoria pública ou um dos serviços da Rede
Especializada de atendimento à mulher em situação de violência.
Importante: processos penais, cíveis e administrativos são diferentes e podem ocorrer
separadamente. É importante saber que se no penal for provado que a pessoa não cometeu
o crime, ela pode não ser punida nos outros campos. Os procedimentos penais, cíveis e
administrativos são independentes. No cível pode ser requerida uma indenização por danos
morais/materiais. Para tanto, é preciso que a vítima procure um advogado para entrar com o
pedido. No penal, ela deve procurar a delegacia ou advogado para iniciar o processo.

VEJA, NO FINAL DESTA CARTILHA, A LISTA DE
LOCAIS ONDE VOCÊ PODERÁ BUSCAR AJUDA
NO ESTADO DO CEARÁ E DA BAHIA
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A pessoa mais
qualificada para
liderar não é a
pessoa fisicamente
mais forte. É a mais
inteligente, a mais
culta, a mais criativa,
a mais inovadora.
E não existem
hormônios para esses
atributos.

Chimamanda
Ngozi Adichie

Você Sabia?
VIOLÊNCIA SEXUAL É CRIME!
O Código Penal, nos artigos 213 a 225,
enumera algumas AÇÕES QUE SÃO CRIMES
SEXUAIS. O principal é o ESTUPRO, que
ocorre quando alguém faz um contato sexual
sem que a pessoa queira, utilizando-se de
violência física, grave ameaça ou quando não
há capacidade de consentimento. O agressor
pode se utilizar de força física para o contato
sexual com a vítima. Na grave ameaça o
agressor pode se utilizar de armas ou afins
para exigir algo da vítima e há também os
casos em que a vítima não pode oferecer
resistência quando, por exemplo, está bêbada,
drogada, seja por vontade própria ou porque
o agressor a obrigou ou a induziu a isso e,
não podendo falar sim ou não, ele pratica
qualquer ato sexual contra ela. É importante
notar que a LEI NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE
FORÇAR PENETRAÇÃO OU PASSAR A MÃO
NAS PARTES ÍNTIMAS, sendo a gravidade
analisada no processo penal.

VIOLÊNCIA RACIAL, LESBOFOBIA E
TRANSFOBIA TAMBÉM SÃO CRIMES!
RACISMO: atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a
integralidade de uma raça. Crime inafiançável e imprescritível. Exemplos: recusar ou impedir acesso a estabelecimentos comerciais,
impedir o acesso a entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores, incitar a discriminação de raça, religião ou procedência nacional, etc.
INJÚRIA RACIAL: ofender a honra de alguém,
valendo-se de elementos referentes à raça,
cor, etnia, religião ou origem. A lei estabelece
pena de reclusão de um a três anos e multa.
LESBOFOBIA: discriminar mulheres lésbicas
em virtude da sua orientação sexual.
TRANSFOBIA: manifestar preconceito contra
pessoas transexuais através de atos de violência física, moral ou psicológica. É uma forma
de aversão às pessoas trans que se manifesta
em diferentes ações de preconceitos, sejam
explícitos ou velados.
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Eles combinaram
de nos matar, mas
nós combinamos
de não morrer.

Conceição
Evaristo

E a Lei Maria da Penha?
A LEI MARIA DA PENHA - LMP cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece
medidas de assistência e proteção àquelas
que se encontram em situação de violência
doméstica e familiar.
Toda mulher, independentemente de
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda,
cultura, nível educacional, idade e religião,
goza dos direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas
as oportunidades e facilidades para viver
sem violência, preservar sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral,
intelectual e social.
A Lei Maria da Penha não cria qualquer
restrição às transexuais e travestis,
tampouco exige prévia retificação do
registro civil ou cirurgia de adequação
de sexo (...) Estabelecida proteção da
mulher como gênero, e não como sexo,
mostra-se plenamente aplicável à

violência doméstica praticada contra
transexuais e travestis do gênero
feminino.
(NOTA TÉCNICA SOBRE A APLICABILIDADE
DA LEI MARIA DA PENHA À VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA TRANSEXUAIS E
TRAVESTIS. OAB. Comissão especial de
diversidade sexual.)

MAS, QUAL A VANTAGEM EM APLICAR A
LEI MARIA DA PENHA?
A LMP trouxe diversas inovações para tratar
a questão da violência contra a mulher,
merecendo destaque aqui a possibilidade
de aplicar ou não medidas protetivas de
urgência, que ocorre quando a vítima teme
que o agressor faça algo contra ela ou que ele
tenha dado indícios que faria e, neste sentido,
ela se sente ameaçada por ele. Para que se
peçam medidas protetivas de urgência não é
preciso instaurar procedimentos penais, mas
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é de praxe que as delegacias assim o façam.
Essas devem ser pedidas na Delegacia de
Defesa da Mulher e, quando fora do horário
comercial, na Delegacia da Polícia Civil de
plantão. As medidas protetivas podem
também ser pedidas por uma advogada
da mulher. Algumas dessas medidas são
o afastamento do lar, domicílio ou local
de convivência com a mulher que sofreu
violência; proibição de contato e aproximação
da mulher em situação de violência.

CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER –
LIGUE 180
O Ligue 180 é um serviço de utilidade pública
essencial para o enfrentamento da violência
contra a mulher. Além de receber denúncias
de violações contra as mulheres, a central
encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos
competentes e monitora o andamento dos
processos.

O serviço também tem a atribuição
de orientar mulheres em situação de
violência, direcionando-as para os serviços
especializados da rede de atendimento. No
Ligue 180, ainda é possível se informar sobre
os direitos da mulher, a legislação vigente
sobre o tema e a rede de atendimento e
acolhimento de mulheres em situação de
vulnerabilidade.
Além do número de telefone 180, é possível
realizar denúncias de violência contra a
mulher pelo aplicativo Direitos Humanos
Brasil e na página da Ouvidoria Nacional de
Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH), responsável pelo serviço. No site
está disponível o atendimento por chat e com
acessibilidade para a Língua Brasileira de
Sinais (Libras).
Também é possível receber atendimento pelo
Telegram. Basta acessar o aplicativo, digitar
na busca “DireitosHumanosBrasil” e mandar
mensagem para a equipe da Central de
Atendimento à Mulher – Ligue 180.
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Toda vez que uma
mulher se defende,
sem nem perceber
que isso é possível,
sem qualquer
pretensão, ela
defende todas as
mulheres.

Maya
Angelou

Serviços Especializados de Atendimento à Mulher em Situação
de Violência no Estado do Ceará (presencial e remoto)
Cada da Mulher Brasileira:
Plantão 24h - Presencial
Administrativo
(85) 3108.2992
(85) 3108.2931
Recepção
(85) 3108.2996
(85) 3108.2997
(85) 3108.2998
(85) 3108.2999

1º Juizado da Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher
Remoto - Segunda a sexta, 8h - 18h
(85) 98597.7670 (85) 3108.2973

2o Juizado da Violência Doméstica
e Familiar Contra a Mulher
Remoto - Segunda a sexta, 8h - 18h
(85) 98732.6160
(preferencialmente whatsapp)

Núcleo de Gênero Pró-Mulher do Ministério
Público do Ceará
Remoto - Segunda a sexta, 8h - 16h
(85) 3108.2940

Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher
Remoto - Segunda a sexta, 8h - 20h
(85) 3108.2966
(88) 99935.5102

Núcleo de Enfrentamento à Violência conra
a Mulher da Defensoria Pública do Ceará
Remoto - Segunda a sexta, 8h - 17h
(85) 3108.2986

Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza
Plantão 24h - Presencial
(85) 3108.2950

Setor de Promoção a Autonomia Econômica
Centro de Referência e Atendimento
à Mulher Francisca Clotilde

Presencial - Segunda a sexta, 8h - 16h
(85) 3108.2963		
(85) 3108.2969

Remoto - Segunda a sexta, 8h - 20h
(85) 3108.2965
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO
À MULHER NO ESTADO DO CEARÁ
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ATENDIMENTO NA UNILAB CEARÁ E BAHIA
Coordenação de Políticas Estudantis - COEST/PROPAE
Núcleo de Atendimento Social ao Estudante - NASE
Campus da Liberdade, Av. Abolição,No. 03, Centro
Redenção/Ce
Telefone: (85) 3332 6259 (whatsApp)
E-mail: nase@unilab.edu.br

Setor de Políticas Afirmativas e Estudantis - PAE-SFC
Campus dos Malês: Av. Juvenal Eugênio Queiroz, s/n - Centro
São Francisco do Conde - BA, CEP: 43900-000
Telefone: (71) 3651-8250
E-mail: pae-sfc@unilab.edu.br

Coordenação de Atenção à Saúde Estudantil - COASE/PROPAE
Campus da Liberdade, Av. Abolição, No. 03, Centro. Redenção/Ce
Telefone: 3332 6262
E-mail: atendimento.coase@unilab.edu.br
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ORGANIZAÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATENDIMENTO À
POPULAÇÃO LGBT+ NO ESTADO DO CEARÁ
Casa das Negas
Endereço: R. Astrogildo Fontoura, 721 - Barra do Ceará, Fortaleza/CE. CEP: 60.332-490
Responsável: Liana Cavalcante
Contato: (85) 98826-3868
E-mail: asnegaproducao@gmail.com
https://asnegaproducao.wixsite.com/website

Centro de Referência LGBT Janaína Dutra
Endereço: Rua Pedro I, 461, Centro - Fortaleza/CE. CEP: 60.035-101
Contatos: (85) 3452-2047 / 98970-4621 / Disque 100
E-mail: crlgbtfortaleza@gmail.com

Coletivo e pré-Vestibular Transpassando
Endereço: Av. Luciano Carneiro, 345. CH/UECE, Campus Fátima - Fortaleza/CE. CEP: 60.410-690
Contato: (85) 98508-3766 (Paulo Lima) e 99854-3894
https://www.facebook.com/transpassandouece/
https://www.instagram.com/transpassando/

Grupo de Resistência Asa Branca – GRAB
Endereço: Rua K (Ipê Amarelo), 1022, Itaperi - Fortaleza/CE. CEP: 60.711-000
E-mail: grab@uol.com.br
www.grab.org.br
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011182606894
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Casa de Andaluzia
Endereço: Rua Joaquim Magalhães, n° 76, Benfica - Fortaleza/CE. CEP: 60.040-160
Contato: (85) 3253-5862.
http://casadeandaluzia.blogspot.com.br
https://www.facebook.com/casade.andaluzia
https://instagram.com/casadeandaluzia?igshid=lmkk95yk6oi9

Associação Barraca da Amizade
Endereço: Av. Presidente Costa e Silva, n° 2145, Mondubim - Fortaleza/CE. CEP: 60.761- 190
E-mail: barracadaamizade@hotmail.com
https://www.facebook.com/AssociacaoBarracaDaAmizade
http://barracaamizade.blogspot.com.br/

Casa Transformar
Endereço: Rua José Maurício, 527, São Bento, Canindezinho - Fortaleza/CE. CEP: 60.736-140
Responsável: Nik, fundadora Contato: (85) 98916-6653
E-mail: casatransformar2020@gmail.com
https://www.instagram.com/casatransformar/

Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB/Fortaleza
Endereço: Av. Washington Soares, 800, Patriolino Ribeiro – Fortaleza/CE. CEP: 60.810-300
(Sede da OAB/CE, Salas de Reuniões, 2º Andar/ Vice-Presidência). Horário de reuniões: 16h
http://oabce.org.br/2013/04/cdsg-comissao-de-diversidade-sexual-e-genero/

Conselho Municipal dos Direitos de LGBT – CMDLGBT
E-mail: conselho.lgbt@fortaleza.ce.gov.br
https://www.facebook.com/conselholgbtfortaleza/
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Fundação Marcos de Bruin
Endereço: Rua Hermínio Barroso, 860, Alto da Balança - Fortaleza/CE. CEP: 60.851-640
Responsável: Regina Jaqueline da Silva, coordenadora geral
Contato: (85) 3227-3056
E-mail: fmblagamar@gmail.com
https://www.facebook.com/FundacaoMarcosdeBruin/

Projeto Arte de Amar
Endereço: Rua George Sosa, 97, Lagoa Redonda – Fortaleza/CE. CEP: 60.831-413
Contato: (85) 98841-0967
E-mail: artedeamar@hotmail.com
http://artedeamarfortaleza.blogspot.com.br
http://artedeamarprojeto.wixsite.com/artedeamar

Associação de Travestis do Ceará – ATRAC
E-mail: atrac2010@gmail.com / atrac2040@gmail.com
https://web.facebook.com/ATRAC-Associação-de-Travestis-do-Ceará-584385151589292
https://instagram.com/atrac_

Coletivo de Lésbicas da Marcha Mundial das Mulheres
E-mail: marchamundialdasmulheresceara@gmail.com
http://www.marchamundialdasmulheres.org.br/
https://www.facebook.com/MarchaMundialDasMulheresDoCeara/

Fórum Cearense LGBT
E-mail: forumcearenselgbt@googlegroups.com
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Frente LGBT do Movimento RUA
E-mail: ruajuventudeanticapitalista@gmail.com
https://www.movimentorua.org/
https://www.instagram.com/rua_juventudeanticapitalista
https://www.facebook.com/ruajuventudeanticapitalista/

Grupo União de Cores – GRUC
https://www.facebook.com/grupouniaodecores/

Juventude Negra Kalunga
Responsáveis: Dione Silva (85) 99645.6813 | dionesilva.ce@gmail.com
Luizete Vicente (85) 99919.2026 | 98833.7326 | luizetevicente.pt@gmail.com
Lucas Vieira (85) 98625-1720(lucasvieirapi@ gmail.com)
E-mail: juventudekalunga@gmail.com
http://juventudenegrakalunga.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/Juventude-Negra-Kalunga-587341447944427/

ONG Mães Pela Diversidade
Contato: (85) 9771-7674 - Evelise, Coordenadora
E-mail: maespeladiversidadece@gmail.com (Coordenação Ceará)
http://maespeladiversidade.org/
https://www.instagram.com/maespeladiversidade/

Pastoral da Diversidade Católica
E-mail: dcf.fortaleza@gmail.com
https://www.facebook.com/diversidadecatolicafortaleza/
https://www.instagram.com/diversidadecatolica_fortaleza/
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO ESTADO DA BAHIA:
SÃO FRANCISCO DO CONDE/BA
CRAM MARIA FELIPA
Rua Barão de São Francisco 35,Centro, São Francisco do Conde – BA
Atendimento: 8h às 14h
Tel: (71) 3651-1044
Cel: (71) 99276-8090 | (71) 98861-4318 | (71) 98234-6118
E-mail: cram.mariafelipa@gmail.com
NUDEAM
Rua Raimundo Ribeiro, nº 41, Centro, São Francisco do Conde – BA.
Atendimento: 8h às 14h
Tel: (71) 3651-2991
Núcleo de atendimento à mulher
Delegacia de polícia de São Francisco do Conde/Ba.

SANTO AMARO/BA
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
Endereço: Rua Conselheiro Paranhos, n° 78, Centro
E-mail:secmulheressantoamaro@gmail.com
NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES ZILDA PAIM
E-mail: cramzildapaim@gmail.com
Endereço: Rua Conselheiro Paranhos, n° 78, Centro
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CANDEIAS/BA
DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À MULHER (DEAM)
Endereço: Rua Floriano Peixoto, s/nº - Bairro: Santo Antônio
Telefone: (71) 3601-8786
E-mail: deam-candeias@hotmail.com
NÚCLEO DE APOIO À MULHER (NAM)
Endereço: Rua 31 de março, nº 100 - Bairro: Santo Antônio Cep: 43800-000
Telefone: (71) 3601-3739
E-mail: namcandeias@hotmail.com

SALVADOR/BA
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Endereço: Rua Conselheiro Spínola, nº 77 – Bairro: Barris. CEP: 40070-130
Telefone: (71) 3328-1195 | Fax: (71) 3329-5038
E-mail: vdfcm@tjba.jus.br
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Endereço: Rua Conselheiro Espínola, nº 77 – Bairro: Barris. CEP: 40070-130
Telefone: (71) 3328-1551
E-mail: gedem@mpba.mp.br
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL EM DEFESA DA MULHER (GEDEM)
Endereço: Av. Joana Angélica, nº 1312 – Prédio Principal, sl 309 – Nazaré. CEP: 40050-001
Telefone: (71) 3103-6407
E-mail: mteixeira@mp.ba.gov.br
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DEFENSORIA PÚBLICA
Endereço: Rua Pedro Lessa, nº 123 – Bairro: Canela CEP: 40110-050
Telefone: (71) 3117.6935
DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À MULHER (DEAM)
Endereço: Rua Doutor Almeida s/nº - Bairro: Periperi CEP: 40720-070
Telefone: (71) 3117.8203
E-mail: zanseima@hotmail.com
DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À MULHER (DEAM)
Endereço: Rua Padre Luis Figueiras, s/ nº - Bairro: Engenho Velho de Brotas. CEP: 40243-320
Telefone: (71) 3116.7000
E-mail: deam.brotas@pcivil.ba.gov.br
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER (CRAM) LORETA VALADARES - S
Endereço: Praça Almirante Coelho Neto, nº 01 - Bairro: Barris. CEP: 40040-140
Telefone: (71)3235.4268
E-mail: centroreferencialv@gmail.com

ATENDIMENTO REMOTO
Disque 180 - Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência
Disque 190 - Central de Atendimento da Polícia Militar
Disque 100 - Violações de Direitos Humanos
Disque Defensoria - 129 ou 0800 071 3121
Plantão Defensoria - (71) 99913-9108
Disque 0800 642 4577 para falar com o MP/BA
Disque 3321-1949 para falar com o GEDEM
Coordenadoria da Mulher TJ/BA - (71) 3372-1895
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