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GRUPO : Mulheres que 
Lutam por dias Melhores, 

sem Violência!



Violência intrafamiliar;
Abuso Sexual;

Exploração Sexual;
Negligência ou Abandono;

Situação de Trabalho Infantil;
Tráfico de Pessoas;

Discriminação por Orientação Sexual; e
Situação de Rua.



• Atendimento Psicossocial e
Jurídico-social;

• Visitas domiciliares;
• Abordagem de rua;
• Acolhida e Orientação;
• Grupo de Apoio;
• Acompanhamento e Fiscalização

de MSE.



Podem ser encaminhadas:
Polícia Militar;
Delegacia Civil;
Vara Criminal;
Rede Socioassistencial.







• Machismo;
• Relacionamento interpessoal;
• Relacionamento amoroso;
• Guarda e pensão alimentícia;
• Lei Maria da Penha;
• Alienação Parental;
• Relação entre Mães e filhos;
• Conflitos Familiares;
• Violência Contra a Mulher;
• Assedio Moral e Sexual;
• Depressão e Saúde da Mulher.















Pamella Canton – Assistente Social e
Luana de Oliveira - Psicóloga



A Secretaria Municipal de Saúde atende o Grupo
Reflexivo Masculino.
Inicio em Setembro/2014
Parceria com a Promotoria Pública, o Tribunal de Justiça
e a Prefeitura Municipal de Medianeira.

Os participantes: autores de violência doméstica, Lei
Maria da Penha. Encaminhados pelo Poder Judiciário,
Vara Criminal de Medianeira, geralmente as medidas
aplicadas são do comparecimento em 10 (dez) sessões, o
não comparecimento nas sessões poderá acarretar no
acautelamento provisório.
Sessões quinzenais na Secretaria Municipal de Saúde,
nas quintas-feiras, no horário das 13:30 às 14:30 horas.

Posteriormente são informados ao Poder Judiciário,
Vara Criminal de Medianeira os participantes e não
participantes das sessões.



Até a presente data 57 (cinquenta e sete)
concluiram as sessões determinadas, sendo 56
(cinquenta e seis) homens e 1 (uma) mulher.
Além destes 29 (vinte e nove) foram excluídos
por excesso de faltas, mais de 5 (cinco) faltas
consecutivas.

Cadastrados e participando do grupo 48
(quarenta e oito), sendo 46 homens e 2
mulheres.
Cadastrados até a presente data, 133 (Cento e 
trinta e três ) Autores ou Autoras de Violência  
Doméstica no Grupo Reflexivo Masculino. 



As palestras ministradas são inicialmente 
relacionadas a temática violência, Drogas licitas e 
ilícitas, direitos da Vara da Família, 
relacionamento interpessoal e social, e assuntos 
relacionados ao auto cuidado. 
Palestrantes voluntários, profissionais de diversas
áreas como: psicólogas, advogados, enfermeiros,
assistentes sociais, nutricionistas, Conselho
Tutelar, Policia Militar, Ministério Público e
outros.

Além da participação no Grupo, são ofertados aos
autores de violência doméstica atendimentos
psicológicos, e tratamento no Centro de Atenção
Psicossocial – CAPS para usuários de drogas licítas
e ilícitas.



Marli Alamini Serraglio – Assistente Social



O CAPS - Centro de Atenção Psicossocial é direcionado
para atendimento para pessoas com transtornos mentais
graves e persistentes, sendo considerado um programa
de média complexidade dentro do sistema de saúde.

São realizados grupos de mulheres para as quais fazem
parte do CAPS e apresentem sintomas indicativos de
depressão. Os grupos são realizados pela equipe
multiprofissional:psicóloga, assistente social, enfermeiro
e terapeuta ocupacional.

Principal objetivo: auxiliar na melhora do quadro e
trabalhar a reinserção social. Além disso, é realizado um
trabalho com artesanato, incentivando a reabilitação,
socialização e autoestima.

Angela DallÓglio - Psicóloga



Atualmente a secretaria de saúde atende a
todas a mulheres de diferentes idades que
procuram às Unidades de Saúde do município.
Cada Unidade de saúde de cada bairro oferece:

 - Consultas com Clínico Geral;
 - Coleta de preventivo toda as semanas, de

acordo com a agenda;
 - Solicitação e encaminhamento à Mamografia 

para as mulheres a partir dos 40 anos;
 - Testes rápido de HIV, Sífilis e Hepatites;
 - Vacinas;



• Planejamento Familiar que envolve
anticoncepção e orientação;

• Atendimento odontológico;
• Pré-natal para as gestantes;
• Atendimentos com profissionais

nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta e
fonoaudióloga nas Unidades, de acordo
com a necessidade de cada mulher;

• Acompanhamento mensal das Agentes
Comunitárias de Saúde;





 Atualmente há a clínica materna que
atua como apoio às Unidades de Saúde e
a UBS Centro que oferecem o
acompanhamento de Pré-Natal e
atendimento especializado de
ginecologia e obstetrícia, incluindo
ecografias;

 Anualmente a Secretaria oferece
campanhas de coleta de preventivo,
mamografias, testes rápido, palestras e
orientações no mês de março (Dia da
mulher) e no mês de Outubro.



Renata Aléssio
Enfermeira Coordenadora da Atenção Básica





Polícia Civil de Medianeira

Atendimento Especializado as Mulheres Vítimas de 
Violência - 2015



CENTRO POPULAR DE SAÚDE YANTEN

1980 - com apoio da Paróquia Nossa Senhora Medianeira e
da organização não governamental SANEM, surge um
movimento de mulheres em defesa da saúde integral da
população, buscando resgatar o conhecimento tradicional das
plantas medicinais e fortalecer a organização das mulheres
através dos Clubes de Mães em suas comunidades.
Em 03 de junho de 1990 virou associação
Promove encontros de educação ambiental com as mulheres
Encontros de promoção da saúde com as mulheres,
orientando para uma vida saudável.
O Dia Internacional da Mulher é comemorado todos os anos
no Município de Medianeira, sob a coordenação do Yanten e
parcerias, rememorando a luta histórica para a construção de
novas relações de gênero e discutindo temas sociais
relevantes para as mulheres.



Comissão que iniciou a discussão sobre o fim da violência contra 
as Mulheres 



Salete Zílio 



APMIF - Associação de Proteção à Maternidade, 
Infância e Família. 

Mãos, Mulheres e Arte. 



Proporcionar às mulheres que se encontra
em situação de vulnerabilidade pessoal e
social, treinamento profissional na área
de artesanato e capacitação sócio
educativa para a inserção no mercado de
trabalho, contribuindo com a melhoria da
renda familiar.

Andréia Blauth
assistente social



• 27/11/2015 - Pré Conferência Municipal dos Direitos da
Mulher. Com apresentação do Projeto de Lei de Criação do
CMDM no município de Medianeira, elaborado pela Advogada
da Procuradoria Jurídica Municipal - Dra. Stella Cristina
Brandenburg.
• 21/12/2015 - Audiência Pública Municipal - Projeto de Lei
aprovado na Câmara Municipal.
Política Municipal dos Direitos da Mulher foi implantada no
município através da Lei nº534/2016 de 08 de Março de 2016,
que instituiu o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher -
CMDM, posse 02/05/2016.
Esta Lei foi sancionada pela Prefeita em Exercício, Delcir
Berta Aléssio no XVII Encontro do Dia Internacional da Mulher
realizado no dia 08 de Março de 2016


