CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
Criada em 2009, como Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, tem a
missão de formular, propor e articular políticas de promoção da igualdade de
gênero, além de elaborar programas de ações afirmativas ou medidas especiais
visando o cumprimento de acordos, convenções, declarações e planos de ações
internacionais firmados pelo Brasil. Em 2017, na gestão do Prefeito Guti, com a
criação da Secretaria de Assuntos Difusos, recebeu a denominação de
Subsecretaria de Políticas para as Mulheres.

COMO A CASA E ESPAÇO DA MULHER PODEM TE AJUDAR?
Um dos programas vinculados à Subsecretaria de Políticas para as Mulheres são
as Casas e Espaços da Mulher Clara Maria, localizadas em seis bairros da cidade
que oferecem várias atividades para suas atendidas.
As casas e espaços também encaminham mulheres de várias faixas etárias,
baixa renda e pouca escolaridade para os serviços existentes nos demais setores
da Prefeitura e do poder público em geral. Vale ressaltar que Guarulhos é a única
cidade do Brasil que tem este projeto específico que atende prioritariamente
mulheres em situação de vulnerabilidade e que privilegia a autonomia delas.
E para participar e fazer o cadastro na Casa ou Espaço da Mulher e só ir munido
do RG e Comprovante de endereço.
O QUE A CASA E ESPAÇO DA MULHER OFERECEM?
 Atendimento Social
 Cursos de geração de renda (Costura, Artesanato, Artesanato Sustentável)
 Oficinas terapêuticas (Danças, Violão, Ginástica, Ritmos)
 Formação para o trabalho
 Inclusão digital

 Estímulo à elevação de escolaridade
 Programa Ser Gestante
As Casas promovem também encontros, oficinas e palestras sobre temas
relacionados às questões de gênero e aos problemas e demandas específicos
referentes às mulheres. Trabalham em cima dos Direitos, Deveres e Saúde da
Mulher.

SER GESTANTE
Um dos programas desenvolvidos nas Casas da Mulher Clara Maria é o Ser
Gestante, onde as mulheres se reúnem por meio de seis encontros mensais e
discutem, com apoio de uma equipe multidisciplinar, temas como saúde e
especificidades da mulher grávida, importância da amamentação pelo mínimo de
seis meses, necessidade do exame pré-natal; estímulo à escolarização e/ou
alfabetização, orientações sobre serviços e cidadania e direitos da mulher,
acompanhamento nutricional, no último encontro é oferecido um chá de bebê e
presentes para as mamães, totalmente gratuitos. As mulheres assistidas também
têm o incentivo à autonomia com cursos que possam desenvolver em casa e
gerar sua própria renda.

ENDEREÇOS DAS CASAS E ESPAÇOS DA MULHER
 Casa Clara Maria - Bom Clima

Rua Morro Agudo, 112 - Bom Clima (atrás do HMU)
Telefone 2468-3569
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
 Espaço da Mulher Clara Maria - CEU Pimentas

Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas
Telefone: 2480-1060
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
 Casa Clara Maria - Haroldo Veloso

Rua Agostinho dos Santos, 20 - Conj. Hab. Haroldo Veloso
Telefone: 2467-6445
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
 Casa Clara Maria - Vila Galvão

Rua Brigadeiro Lima e Silva, 565 - Jardim Vila Galvão
Telefone: 2086-2374
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
 Casa Clara Maria - Recreio São Jorge

Rua das Margaridas, 58 - Praça da Lua – Recreio São Jorge
Telefone: 2446-1756
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
 Espaço da Mulher Clara Maria - CEU Ponte Alta

Rua Pernambuco, 836 - Jardim Ponte Alta
Telefone - 2087-2788
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
O QUE É A CASA DAS ROSAS E O QUE ELA OFERECE?
A Casa das Rosas, Margaridas e Betes é um Centro de Referência de
Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica, estrutura que
atende mulheres entre 18 e 60 anos. Tem como objetivo romper com a situação
de violência na cidade e promover a igualdade de gênero.
Inaugurado pela Prefeitura de Guarulhos em 25 de novembro de 2002 e vinculada
à Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, o Centro oferece diversos serviços
tendo como missão resgatar a autoestima das mulheres vítimas de agressões e

outros tipos de violência e encaminhá-las para o atendimento necessário para
cada caso.
De acordo com a Lei Maria da Penha, nº 11.340, sancionada em 7 de agosto de
2006, a violência pode ser psicológica, sexual, patrimonial, física e moral.
Essa foi a lei que possibilitou que os agressores deixassem de cumprir penas
alternativas como, por exemplo, a doação de cestas básicas. Agora, eles podem
ser presos em flagrante ou ter a prisão preventiva decretada.

DEFININDO OS 5 TIPOS DE VIOLÊNCIA
 PSICOLÓGICA: TE HUMILHA – TE INSULTA – TE ISOLA – TE PERSEGUE – TE
AMEAÇA.

 SEXUAL: TE PRESSIONA – EXIGE PRÁTICAS QUE VOCÊ NÃO GOSTA – SE
NEGA A USAR PRESERVATIVO – NEGA QUE VOCÊ USE MÉTODOS
CONTRACEPTIVOS.

 PATRIMONIAL: CONTROLA SEU DINHEIRO – NÃO TE DÁ PERMISSÃO PARA
CERTAS COMPRAS – DESTRÓI SEUS OBJETOS – NÃO TE DEIXA
TRABALHAR.

 FÍSICA: TE EMPURRA – TE CHUTA – TE AMARRA – TE BATE – TE VIOLENTA.
 MORAL: TE CONSTRANGE AOS OLHOS DOS OUTROS – CALÚNIA – INJÚRIA
– DIFAMAÇÃO.

Serviços Oferecidos:
 Atendimento do Serviço Social: Elabora um plano personalizado de
atendimento, de acordo com o perfil da mulher. Acolhe, informa, promove ações
de proteção social, realiza encaminhamentos e faz o acompanhamento de acordo
com a necessidade de cada caso.
 Orientação Jurídica: Visa preparar a mulher para participar de difíceis etapas
como a separação, disputa pela guarda dos filhos, pensão, entre outras,
oferecendo aconselhamento e acompanhamento nos atos administrativos e
procedimentos judiciais.
 Atendimento Psicológico: A prioridade do atendimento psicológico é trabalhar
na reconstrução de relações afetivas e da convivência social. Também cria um
ambiente favorável ao resgate da autoestima, que é fundamental para que a
vítima de agressão possa ter um desenvolvimento saudável, apesar da violência.
 Programa de Locação Social:Benefício de locação social desta Subsecretaria é
um instrumento para auxiliar a munícipe a romper com o ciclo de violência, assim
é concedido em período específico que esteja vivendo sob violência doméstica.
Precisa estar em acompanhamento e com risco a sua integridade física, necessita
estar em acompanhamento na Casa das Rosas.

ENDEREÇOS IMPORTANTES PARA AS MULHERES
 CASA DAS ROSAS, MARGARIDAS E BETES

Centro de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica
Rua Paulo José Bazzani, 47 – Macedo - Guarulhos/SP
Telefones: 2469-1001 / 2441-0019
 DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER

Rua Itaverava, 48 – Vila Camargos – Guarulhos.
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
 LIGUE 180 – Central de atendimento a Mulher

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
FONE: 2085-5600 / 2472-1213
End: Rua Claudino Barbosa, 313 – Macedo - 3° andar do anexo
Site: http://www.guarulhos.sp.gov.br/coordenadorias/politicas-para-mulheres

