
A Lei Maria da Penha é considerada pela Organização das
Nações Unidas (ONU) uma das três mais avançadas do mundo.

A Bauhinia Eco-social criou esta cartilha para
divulgar às mulheres de São Paulo informações
muito importantes. Vamos falar das leis, dos
espaços de acolhimento e estruturas de governo
que acolhem mulheres vítimas de assédio e
violência.

Este projeto faz parte de uma campanha global
chamada “INFORME MULHERES, TRANSFORME
VIDAS” idealizada pelo The Carter Center. Esta
campanha tem por objetivo divulgar quais são e
como podem ser acessadas as estruturas de
suporte fornecido pelos governos às mulheres.

Acompanhe, participe!!

- Maria da Penha é
uma pessoa real que

sofreu violência
doméstica durante 23
anos, inclusive duas

tentativas de
assassinato por parte
de seu ex-marido. Ela

denunciou o seu
agressor para as

autoridades
brasileiras, mas ele

ficou impune

- Ela decidiu
escrever um livro

sobre sua história e
acionar o Centro
pela Justiça e o

Direito
Internacional (CEJIL)

e o Comitê Latino-
americano e do

Caribe para a Defesa
dos Direitos da

Mulher (CLADEM).

Conheça mais
sobre a campanha

Jardim das Cores

www.bauhinia.com.br/jardimdascores
Você conhece a Lei 11.340/2006
- Lei Maria da Penha?

A Lei Maria da Penha prevê uma série de medidas de proteção à
vítima de violência doméstica e familiar.

-Seu caso foi encaminhado para a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da

Organização dos Estados Americanos (OEA),
em 1998. Porém o caso só foi solucionado

em 2002 quando o Estado brasileiro foi
condenado por omissão e negligência pela

Corte Interamericana.
 
 -O Brasil então passa a trabalhar na criação

de uma legislação de proteção aos direitos
das mulheres e de combate à violência
doméstica. Em agosto de 2006 a LMP é

sancionada pelo presidente da república.

https://www.todamateria.com.br/oea-organizacao-dos-estados-americanos/


ORIENTAÇÃO/
DENÚNCIA

A LEI MARIA DA PENHA É O MECANISMO LEGAL QUE APOIA AS DENÚNCIAS
E AS OCORRÊNCIAS EM CASO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E TIPIFICA

A VIOLÊNCIA DA MULHER EM 5 CATEGORIAS:

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal

CANAL 156 PASSA A RECEBER DENÚNCIAS

156 - PrefeituraSP

98% da população brasileira sabe que existe a lei Maria da Penha.

TIPOS DE VIOLÊNCIA

 Física Moral

Psicológica SexualPatrimonial
É considerada qualquer
conduta que cause dano

emocional e diminuição da
autoestima; prejudique e

perturbe o pleno
desenvolvimento da mulher;
ou vise degradar ou controlar
suas ações, comportamentos,

crenças e decisões.

É considerada qualquer
conduta que configure calúnia,

difamação ou injúria.
 

Entendida como qualquer
conduta que configure

retenção, subtração,
destruição parcial ou total de

seus objetos, instrumentos de
trabalho, documentos

pessoais, bens, valores e
direitos ou recursos

econômicos, incluindo os
destinados a satisfazer suas

necessidades.

Trata-se de qualquer
conduta que constranja a
presenciar, a manter ou a

participar de relação sexual
não desejada mediante

intimidação, ameaça, coação
ou uso da força.

 

Entendida como qualquer
conduta que ofenda a

integridade ou saúde corporal
da mulher.

 

156 é o canal oficial de serviços da Prefeitura de São Paulo.
Através dele você pode realizar denúncias por telefone, através
do aplicativo ou direto no site da prefeitura:

LIGUE 156

DIGITE 0

DIGITE 5

DIGITE 1Caso necessite orientação de forma remota ou mais informações. Você
também pode licar no 180.

DISQUE 156 !

Para registro de denúncias, você pode procurar uma das 9 Delegacias de
Defesa da Mulher do Município de São Paulo ou mesmo qualquer delegacia
não especializada. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/mulheres/rede_de_atendimento/index.php?p=209659

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal
https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal


Os CCMs - Centros de Cidadania da Mulher são espaços
para mulheres, de diferentes idades, raças e crenças. É
Mulher? Esse espaço é seu!

O espaço tem o objetivo de acolher todas as mulheres e
ainda oferece formações profissionais e oficinas
culturais.  

Neles, todas as mulheres podem se organizar e
defender seus direitos sociais, econômicos e culturais,
além de propor e participar de ações e projetos para
políticas de igualdade. 

Faça uma oficina ou participe de um evento do CCM
mais próximo da sua comunidade. No caso desta
campanha temos algumas marcadas já, acesse em:
www.bauhinia.com.br/jardimdascores

CCM PARELHEIROS
Rua Terezinha do Prado Oliveira 119  -
Parelheiros
(11) 5921-3665

CCM PERUS
Rua Aurora Boreal, 43 - Vila Perus
(11 )3917-5955

CCM CAPELA DO SOCORRO
Rua Professor Oscar Barreto Filho, 350
- Grajaú
(11) 5927-3102

CCM SANTO AMARO 
Praça Salim Farah Maluf, s/n
(11) 5521-6626

CCM ITAQUERA
Rua Ibiajara, 495 - Itaquera
(11) 20773-4863

Espaços para Mulheres
São Paulo - SP

CCMs - Centro de Cidadania da Mulher

OUTROS ESPAÇOS DE ACOLHIMENTO

Casa da Mulher Brasileira Centros de Referência da
Mulher (CRMs)

 Os Centros de Referência a Mulheres em
Situação de Violência (CRMs) são unidades
que oferecem às mulheres atendimento
psicológico, social e jurídico.

As mulheres em situação de violência que
procurarem o local encontrarão serviços de
acolhimento e escuta qualificada por meio
de uma equipe multidisciplinar: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/mulheres/equipamentos/index.php?p=271105

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/mulheres/equipamentos/index.php?
p=288423

Para acessar mais informações dos espaços
clique aqui ou acesse os links no site!



1- Conheça a história dos direitos humanos das
mulheres e as pautas de luta; 
2- Tenha em mente os caminhos para acesso à
informação e a serviços de acolhimento de mulheres; 
3- Participe de debates sobre a saúde e bem estar das
mulheres; 
4- Aprenda sobre como cuidar das suas economias e
planejá-las; 
5- E seja uma agente de mudança que lute para
diminuir cada vez mais o número de mulheres
vítimas de violência.

Acesse mais
informações sobre 

 a campanha !

Posto Avançado de Apoio à Mulher  

UM CONVITE PARA FALARMOS SOBRE
DIREITOS DAS MULHERES

Faça parte da nossa campanha. Venha acessar e
levar informações para as mulheres da sua rede! 

INFORME MULHERES
TRANSFORME VIDAS

Estação Santa Cecília (Linha 3 Vermelha)

Estação da Luz (Linha 1 Azul)

Terminal de Ônibus Sacomã – zona sul

São espaços em que as mulheres vítimas de
violência podem denunciar agressões e receber
orientações sobre como proceder em casos de
violação de direitos. 
O objetivo da iniciativa é oferecer mais uma porta
de entrada para os serviços de apoio da prefeitura
em locais de grande circulação e fácil acesso como
o Metrô e Terminal de ônibus da SPTrans.

No metrô e no busão  

Siga o projeto nas redes sociais:Realizado por: Apoio: Parceria:

@bauhiniaecosocial

Sobre as nossas oficinas:

+ Sobre Informe Mulheres

www.xxxx.gov

www.bauhinia.com.br/jardimdascores

Junto com outras 12 cidades do mundo, São
Paulo foi selecionada pela organização The
Carter Center para fazer parte da campanha
global “Informe Mulheres, Transforme Vidas”,
que busca facilitar o acesso à informação
pelas mulheres. 

A campanha local aborda o tema da violência
contra a mulher, buscando orientá-la a
reconhecer e romper o ciclo de abusos.Tem
por objetivo informar às mulheres em situação
de violência onde buscar atendimento
qualificado oferecido pelo município,
prestado pelos Centros de Cidadania da
Mulher (CCM), localizados em cinco regiões
da cidade. 

Entre as ações já realizadas, estão os grafites
realizadas por artistas mulheres nos cinco
CCMs da capital, oficinas criativas de zines e
cartazes, um evento de empreendedorismo,
projeção em dois prédios com frases para
informar a comunidade sobre os serviços
prestados nos CCMs,  ações nas mídias sociais
e a divulgação de um vídeo-depoimento sobre
a importância de saber reconhecer e como
combater a violência de gênero.

CAMPANHA GLOBAL

https://informemulheres.com.br/


