
 



 

 

A violência física, psicológica, moral e sexual contra 

mulheres aumentou durante o período de isolamento 

social. Esse pequeno material tem como objetivo 

informar e auxiliá-las a planejar possibilidades de 

saída em curto prazo do local onde está sofrendo 

agressão.  

Também trazemos aqui os meios pelos quais 

podemos denunciar as agressões e, até mesmo, 

obter acolhimento em situações de ameaça à vida 

dentro de casa.  

Além disso, elencamos algumas orientações para as 

mulheres que optarem por não sair de casa e não 

efetuarem a denúncia.  

 

O que você pode fazer em curto prazo? 

Se você mora com seu companheiro ou qualquer 

outro homem que esteja te violentando, será que é 

possível pensarmos alternativas planejadas para 

você se sentir segura?! Acreditamos que sim, pois 

para combater a violência contra a mulher é 

necessário ação coletiva e solidariedade. 

● Já tentou conversar com alguém de confiança 

sobre o que está acontecendo com você (uma amiga, 

mãe, filha, vizinha, prima…)? O ato de você 

conversar e expor o que está sentindo pode te ajudar 

a não se sentir sozinha e ser acolhida por alguém. 



 

 

Isso pode aliviar, momentaneamente, sua dor e 

angústia.  
 

● Já pensou em se abrigar na casa de uma 

pessoa confiável (vizinha, parentes, amigas) ou 

igrejas/terreiros? Passar alguns dias com pessoas 

que você confia até conseguir fazer a denúncia 

oficialmente.   
 

● Planejando e tendo o auxílio de pessoas de sua 

confiança, você pode conseguir uma forma de sair 

de casa e se abrigar em outro lugar. Como 

estamos em isolamento, boa parte do nosso tempo 

passamos todos dentro de casa. Mas sabe aquele 

tempinho que o homem pode sair para ir ao 

mercado? Ir à farmácia ou qualquer outro lugar? 

Aproveite para pegar sua trouxinha de pertences e ir 

para o lugar que se sente acolhida. Caso tenha filhas 

ou filhos, se achar necessário, leve-os com você. 

Após a saída de sua casa e com alguém de sua 

confiança, você poderá conversar, pensar e fazer a 

denúncia legalmente. 
 

O que você pode fazer no campo judicial?  

A Lei 11.340, mais conhecida como lei Maria da 

Penha, estabelece que todas as mulheres devem ter 

acesso gratuito à mecanismos de defesa contra 

esses tipos de violência. Os mecanismos existentes 

hoje são: a DEAM – Delegacia Especializada de 



 

 

Atendimento a Mulher, a Defensoria Pública, casas 

de abrigo e canais de atendimento.  

 

DEAM 

As delegacias especializadas possuem atendimento 

voltado para mulheres, tendo como procedimento 

padrão o encaminhamento do caso após o Boletim 

de Ocorrência em até 48h para o juiz. A partir disso, 

a justiça tem mais 48h para analisar e julgar a 

concessão das medidas preventivas. Esse 

procedimento é determinado por lei. É direito seu 

exigir ele! 

 

DEAM em Goiânia e região: 

● Delegacia Especializada no Atendimento à 

Mulher – 1ª DEAM (Região Central) 
Endereço: Rua 24, nº 203, Qd. 49, Lt. 27, Centro – 

CEP: 74030-060 – Goiânia -GO 

Fones: 3201-2801 / 2802 / 2807 / 2818 / 2820 

E-mail: deam-goiania@policiacivil.go.gov.br 

 

● Delegacia Especializada no Atendimento à 

Mulher – 2ª DEAM (Região Noroeste) 
Endereço: Av. do Povo com Rua E, Qd. 10, Lt. 101, 

Jardim Curitiba-II – CEP: 74480-110 – Goiânia-GO 

Fones: 3201-6344 / 3201-6332 /3201- 6331 



 

 

E-mail: 2deamgoiania@policiacivil.go.gov.br 

 

● Deam - Delegacia Especializada Em 

Atendimento À Mulher 
Endereço: R. Paracatu, Lote 81 - Quadra 7 - Vila 

Brasilia, Aparecida de Goiânia - GO, 74905-590, Abre 

seg. às 08:00. 

Fone:(62) 3201-2642 

 

Defensoria Pública 

A Defensoria Pública é uma instituição que presta 

assistência jurídica gratuita às pessoas que não 

possuem condições de obter um advogado. Os 

requisitos para ter acesso são receber até 3 salários 

mínimos ou conseguir comprovação da 

impossibilidade financeira de conseguir um 

advogado. 

A defensoria pode atuar pedindo urgência no auxílio 

a vítima, estabelecendo  medida protetiva.  

 

Defensorias em Goiânia e Região: 

● Defensoria Pública da União em Goiás 
Endereço: MonteLibano - Qd. 142 Lotes 10/16, 

Edifício, Av. T-63, 984 - St. Bueno, Goiânia - GO, 

74230-10, Abre seg. às 08:30 

Contato: (62) 3236-5900 



 

 

 

● Defensoria Pública do Estado de Goiás 
Endereço: Alameda dos Buritis, 231 - St. Oeste, 

Goiânia - GO, 74115-900, Abre seg. às07:00 

Contato: (62) 3221-3394 

 

● Defensoria Pública do Estado de Goiás 
Endereço: Av. Cora Coralina, nº 60 - sala 102 - St. 

Sul, Goiânia - GO, 74080-445, Abre seg. às 08:00 

Contato: (62) 3201-7400 

 

● Defensoria Pública do Estado De Goiás 
Avenida Olinda esquina com Av PL 03 Quadra G 

Lote 4 Park Lozandes, Goiânia - GO, 74884-120, 

Abre seg. às 07:30 

Contato: (62) 3201-7022 

 

Casa de abrigo 

Com caráter sigiloso, os abrigos são locais seguros 

que oferecem moradia protegida e atendimento 

integral a mulheres em risco de morte iminente em 

razão da violência doméstica. 

Em Goiânia, temos a Casa Abrigo Sempre Viva. O 

período de permanência no serviço é de 90 dias, 

podendo ser prorrogado a critério da equipe 

interdisciplinar. A localização da casa é sigilosa por 

motivo de segurança. 



 

 

 

Como ter acesso a esse atendimento:  

Por ser medida protetiva, o acolhimento na Casa 

Abrigo Sempre Viva é determinado quando é 

identificada a situação de risco ou ameaça à vida, 

portanto, é imediata. 

Requisitos: 

Mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar com risco de morte podendo estar 

acompanhadas: 

● De dependentes do sexo masculino, até doze 

anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º da 

Lei nº 8.069/1990; 

● De dependentes do sexo feminino, sem 

limitação de idade; 

● Crianças e adolescentes do sexo feminino em 

situação de violência doméstica e familiar com risco 

de morte, somente acompanhados por responsável 

legal do sexo feminino. 

● Somente serão acolhidas mulheres e 

filhas/filhos que sejam encaminhadas e que assinem 

o Termo de Compromisso e responsabilidade 

(filhas/filhos e patrimônio). 

Documentos necessários: 

● Registro Geral – RG 



 

 

● Cadastro de Pessoa Física – CPF 

● Boletim de Ocorrência registrado em Delegacia 

de Polícia, que relata a atual situação de risco de 

morte decorrente de violência doméstica ou familiar 

● Exame de corpo e delito 

● Encaminhamento formal da SMPM ou ofício de 

encaminhamento da DEAM, conforme o caso. 

Observação: o atendimento será realizado mesmo 

sem a apresentação da documentação. 

Custos: gratuito. 

 

Informações da SMPM, ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres - 

SMPM 

(62) 3524-2933 / 2934, email: 

secmulher@goiania.go.gov.br 

Endereço: Rua 16-A, nº 350, Setor Aeroporto, 

Goiânia - GO, 74075-150 

Horário de Atendimento: Segunda à Sexta de 08h às 

18h 

 

 

 



 

 

Principais Etapas do Serviço: 

● Registrar ocorrência acerca da situação de 

violência doméstica, familiar ou nas relações íntimas 

de afeto na Delegacia Especial de Atendimento à 

Mulher – DEAM ou na Delegacia mais próxima 

● Encaminhamento à Casa Abrigo Sempre Viva, 

por autoridade policial ou ordem judicial. 

● Recepção/Esclarecimentos e informações sobre 

o serviço e o atendimento realizado na unidade 

● Acomodação da mulher e dependentes nas 

instalações físicas, ofertando condições de repouso, 

repasse de materiais de higiene pessoal, vestuário, 

alimentação, para garantia de proteção integral, 

possuindo encaminhamentos para outros serviços, 

quando necessário. 

 

Local e/ou Forma de Manifestação:  

● A localização da Casa Abrigo Sempre Viva é 

sigilosa por motivo de segurança. 

 

Canais de atendimento 

Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher em 

Situação de Violência. O serviço é gratuito e 

confidencial (preserva o anonimato), oferecido pela 

Secretaria Nacional de Políticas e funciona 24 horas, 

todos os dias da semana, inclusive finais de semana 



 

 

e feriados. Pode ser acionada de qualquer lugar do 

Brasil. 

153 – Mulher Mais Segura (Guarda Civil 

Metropolitana). 

190 – Patrulha Maria da Penha (Polícia Militar). 

 

E se você não quiser sair de casa e/ou efetivar a 

denúncia?  

Sabemos que muitas mulheres não querem se 

separar de seus companheiros, nem efetivar 

qualquer tipo de denúncia. Neste caso outras atitudes 

de autodefesa podem ser tomadas, tais como: 

● Crie grupos de whatsapp entre as mulheres 

do seu bairro ou da sua comunidade para informar 

possíveis violências e pensar formas de ações 

contra a mesma. Um exemplo de ação é juntar as 

mulheres e homens de seu bairro que te apoiam e 

faze-los avisarem ao seu companheiro ou agressor 

que a violência contra as mulheres É PROIBIDA 

naquela região, com risco de denúncia. Juntamente 

com essas pessoas de confiança, cole cartazes pelo 

seu bairro denunciando a violência contra a mulher e 

crie uma rede de apoio para que outras mulheres 

possam também denunciar.  

● Se estiver precisando de ajuda, crie um 

código, por exemplo, utilização de apitos, 



 

 

vuvuzelas, sinalizadores ou qualquer instrumento 

que possa chamar atenção do seu grupo de apoio 

no bairro para este ir até sua casa. 

● Se escutar mulheres pedindo socorro ou 

barulhos de violência doméstica nas redondezas ou 

vizinhanças, chame alguém para ir com você até o 

local e prestar apoio à mulher que está sendo 

violentada. Em briga de marido e mulher, se mete 

a colher sim!  

 

Você não está sozinha! 

Se souber de mulheres que sofrem violência 

doméstica, apresente essa cartilha a elas, converse e 

as mostre que o caminho para combater a agressão 

é coletivamente, com o apoio mútuo, sendo nós por 

nós, mulheres trabalhadoras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMU – FAT/FOB-GO 

(Comissão de Mulheres - Federação 

Autônoma dos Trabalhadores) 

 

Nossas redes sociais: @lutafobgo | facebook: 

Federação Autônoma dos Trabalhadores - 

FAT/FOB-Goiás | 

https://federacaoautonoma.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=894238184060545&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=894238184060545&ref=br_rs
https://federacaoautonoma.wordpress.com/

