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mais fortes!

Não esconda, não cale, não omita! 

Nada justifica

a violência.

A culpa não é sua!

Denuncie!

DISQUE 180!

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Mais informações: (54) 3281-4054
www.novapetropolis.rs.gov.br | @novapetropolisrs

Lei Maria da Penha
11340/06Lei 4.778/2018 Valor da campanha R$ 1.078,00



O QUE É VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER?

A violência contra a mulher se caracteriza, ainda, como uma
manifestação de relações de poder historicamente desiguais
entre homens e mulheres, que conduziram à dominação e à
discriminação contra as mulheres, impedindo-lhes o avanço.

Qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte,
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher,
tanto na esfera pública como na esfera privada.

Condutas que causem dano emocional e diminuição da autoestima;
Que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
mediante ameaça, humilhação, isolamento, vigilância, insulto, chantagem,
exploração e limitação do direito de ir e vir.

TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

Condutas que ofendam a integridade ou saúde corporal (física) da mulher.
Ex: tapa, empurrão, puxões de cabelo, socos, beliscão, etc.

VIOLÊNCIA FÍSICA

São classificados como violência moral os crimes contra a honra:
difamação, calúnia, injúria, ou outras atitudes que visam prejudicar a imagem da vítima.

VIOLÊNCIA MORAL

Condutas que imponham presenciar, manter ou participar de relação sexual
não desejada, que impeçam a mulher de usar qualquer método contraceptivo,
que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força, chantagem, suborno ou manipulação;
ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.

VIOLÊNCIA SEXUAL

Condutas que configurem 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.

VIOLÊNCIA PATRIMONIAL

O ciclo da violência contra a mulher é uma repetição sucessiva dos tipos de
violência ao longo de meses, ou anos, podendo ser cada vez menores as fases
da tensão e de reconciliação, e cada vez mais intensa a fase do ataque violento.
Em situações limite, o culminar destes episódios poderá ser até mesmo a morte.
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Pegue uma caneta e marque “Sim” ou “Não” nas situações
descritas  abaixo, de acordo  com suas próprias vivências.

Seu companheiro(a) ou familiar...

Marcou uma ou mais situações? Fique atenta!

...vigia e/ou controla o que você faz?
 
...costuma demonstrar ciúmes com frequência? 

...a proíbe de visitar familiares e de manter relações de amizade? 

...a critica por qualquer coisa que faz, veste, come ou pensa? 

...a proíbe, ou atrapalha, de trabalhar e/ou estudar ? 

...a xinga ou humilha diante de familiares ou amigos? 

...briga com você ou a critica sem motivos aparentes? 

...a ameaça, faz chantagens e/ou a acusa de coisas que você não fez? 

...controla o dinheiro e a obriga a prestar contas, mesmo quando
você trabalha? 

...já chegou a destruir seus objetos pessoais, de valor sentimental
e/ou objetos da casa?

...diz que se você não for dele não será de mais ninguém, 
ameaçando-a caso o abandone? 

...a atinge emocionalmente, fazendo com que você se isole e tenha
vergonha de contar a alguém sobre a violência vivenciada? 

...faz questão de lhe contar que tem arma de fogo ou a exibe para você? 

...já chegou a agredi-la fisicamente (bater, empurrar, chutar,
beliscar, puxar o cabelo etc.)?

...já a agrediu (física ou verbalmente) diante de seus filhos? 

...já a agrediu ou agrediu outro membro da família? 

...já a agrediu utilizando objetos ou utensílios domésticos? 

...a faz sentir culpada pela violência sofrida?

 ...a obriga a manter relações sexuais contra sua vontade ou se
envolver em atos sexuais que você não aprecia? 

...as brigas e as agressões estão ficando mais frequentes e mais graves?

Situações como essas sugerem que você pode estar em uma
situação de violência. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha!

SIM NÃO

SIM NÃOMuitas mulheres se encontram em relacionamentos abusivos, e muitas vezes 
sem perceberem. Como geralmente existem muitos sentimentos envolvidos, 
pode ser difícil o reconhecimento de que a relação não está fazendo bem. 
Isso não é motivo para vergonha, é algo que pode acontecer com qualquer 
pessoa. 



BUSQUE AJUDA
Existem espaços de atendimento especializado onde você será ouvida
e encontrará o apoio de que precisa. Você poderá contar sua história,
e possivelmente terá suas dúvidas esclarecidas e será orientada
sobre como proceder.

Ninguém obrigará você a nada; a escolha do quê fazer será sempre sua. 

Romper com a violência é uma decisão difícil, mas é importante
pedir ajuda, e o quanto antes melhor, uma vez que a tendência dos
episódios de agressão é aumentar.

É uma lei destinada ao combate à violência doméstica contra a 
mulher! A Lei Maria da Penha permite que agressores sejam presos 
em flagrante ou que tenham prisão preventiva decretada. Além disso, 
garante medidas de proteção às mulheres, tais como: afastamento do 
agressor do lar, estabelecimento de impedimento de aproximação do 
agressor, proibição do agressor de entrar em contato com a vítima, 
familiares e/ou testemunhas. 

LEI MARIA DA PENHA

A violência contra a mulher em todas as suas formas (física, 
psicológica, moral, sexual, patrimonial) é um fenômeno que atinge 
pessoas de diferentes classes sociais, regiões, estados civis, 
escolaridade ou raças, constituindo-se uma das principais formas de 
violação dos direitos humanos. 

Alguns comportamentos violentos se disfarçam de amor e cuidado, e 
nem sempre se percebe que está numa relação abusiva.

Pense se a sua relação lhe traz força e alegria, ou medo e angústia. 
Você merece um relacionamento que lhe impulsione a crescer e ser 
feliz!

TODA MULHER MERECE PROTEÇÃO!

Onde buscar ajuda?
Delegacia de Polícia Civil 
3281-1378

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 
3281-4054

Brigada Militar 
3281-1276

Secretaria de Saúde e Assistência Social 
3298-2650

Disque 180! 
O 180 é um canal direto de orientação sobre direitos
e serviços públicos para as mulheres de todo o Brasil,
que funciona 24h por dia, 7 dias por semana.
Com uma ligação, você pode ser orientada, tirar dúvidas
e contar sua história! A ligação é gratuita. 


