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MISSÃO 

Atuar na defesa e garantia dos direitos humanos através de ações socioassistenciais. 

 

 
VISÃO 

Ser referência nacional no combate à violação de direitos, através da qualidade e excelência 

dos serviços prestados, dando oportunidade de empoderamento aos indivíduos. 

 

 

VALORES 
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Responsabilidade, transparência, igualdade, respeito, não violência, autonomia, parceria, 

fraternidade e perseverança. 
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1. DADOS INSTITUCIONAIS 

Organização:  ASSOCIAÇÃO FALA MULHER (AFM) 

Natureza Jurídica:  Pessoa jurídica de direito privado, constituída, nos moldes da legislação 

civil brasileira, como associação sem fins econômicos. 

CNPJ:  06.256.776/0001-53 

Sede:  Rua Álvaro Nunes, 184, Campo Belo, CEP 04612-070, São Paulo – SP, Tel.: (11) 

3271-7099. 

Registros e Certificados da Mantenedora: 

- Registro Estatuto - Cartório: Dr. Radislau Lamotta - Oficial de Registro de Títulos e               

Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, prenotado sob nº 097495 em 18/02/2004 e             

registrado sob º 0093501 em São Paulo, 15 março/2004. 

- Registro no Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS, sob o nº 757. 

- Certificado de Matrícula de Organização de Assistência Social, sob o nº 23.381. 

- Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS. 

 

2. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

2.1. Histórico 

A psicóloga e teóloga Suzanne Marie Mailloux, de nacionalidade canadense, veio           

para o Brasil, em 1995, como representante da Congregação Católica Santos Nomes de             

Jesus e Maria, com o objetivo de desenvolver trabalhos sociais com crianças em situação de               
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risco pessoal e/ou social no Bairro do Jardim Ângela, em São Paulo – SP. No desenrolar do                 

trabalho, Suzanne observou o contexto de violência doméstica vivenciado por algumas           

crianças, o que a motivou, a partir de uma perspectiva de gênero, a se aprofundar na seara                 

das relações domésticas e familiares. Como fruto desse aprofundamento, Suzanne fundou,           

em 1999, a “Casa Sofia”, que se tornara um empreendimento social de referência em sede               

de combate à violência doméstica, acolhendo e atendendo diretamente mulheres vítimas de            

violência doméstica. Passados 05 (cinco) anos de “Casa Sofia”, Suzanne, reunida com            

outras mulheres interessadas em questões de gênero e de violência doméstica, constitui a             

Associação Fala Mulher .  

Fundada em 07 de fevereiro de 2004, a primeira atuação da  AFM ocorreu em              

parceria com o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC para a administração,           

gestão e execução do Programa “Casa Abrigo Regional Grande ABC”, destinado a atender             

mulheres e seus filhos menores de 18 anos em situação de risco de morte decorrente da                

violência doméstica. Como fruto de política pública de combate à violência contra mulheres             

e crianças, o Programa Casa Abrigo conta atualmente, com duas unidades, comportando o             

abrigamento de 20 (vinte) pessoas em cada casa, atendendo à demanda de sete municípios              

do Grande ABC (Santo André, Diadema, Mauá, Ribeiro Pires, Rio Grande da Serra, São              

Caetano do Sul e São Bernardo do Campo). O Programa visa garantir a integridade física e                

psicológica das mulheres e seus filhos, oferecendo-lhes um serviço integrado (psicológico,           

social, jurídico e educacional) e auxiliando-os na promoção de sua reestruturação           

emocional. A  AFM esteve à frente do Programa Casa Abrigo no período de agosto de 2004                

a maio de 2009, quando cedeu espaço para outros atores sociais darem continuidade ao              

trabalho, apostando no espírito democrático da renovação e alternância da gestão pública. 
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2.2. Objetivos Institucionais  

Nos termos do artigo 2º do seu Estatuto Social, a  AFM  tem os seguintes objetivos: 

1) Promover ações para garantir a cidadania da mulher em situação de risco            

social e para a eliminação da discriminação de gênero; 

2) Promover a autonomia da mulher para que ela possa descobrir suas próprias            

forças, tomar decisões e adquirir maior controle sobre sua vida; 

3) Resgatar a autoestima da mulher; 

4) Prestar assistência e orientar as mulheres vítimas de violência ou em risco            

pessoal e social; 

5) Fomentar a discussão sobre gênero e propor ações afirmativas às mulheres           

no âmbito da sociedade; 

6) Denunciar toda forma de discriminação e violência contra a mulher; 

7) Apoiar, estimular e desenvolver atividades de promoção humana, social,         

cultural e educacional na perspectiva de gênero; 

8) Promover e realizar publicações, seminários, cursos, ciclos de debates,         

objetivando a prevenção e educação contra a prática de violência e de tratamento             

degradante à mulher; 

9) Realizar eventos em convênio com outras entidades que promovem os          

direitos da mulher; 

10) Articular-se ou filiar-se às entidades ou organizações que visam objetivos          

afins, nacionais ou estrangeiras; 

11) Implantar e manter projetos integrados de ações junto às mulheres em           

situação de risco social, podendo, para tanto, criar ou ampliar unidades de atendimento             

permanente; 
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12) Fornecer espaços para autossustentação, desenvolvendo habilidades para o        

trabalho em vários setores para mulheres em risco social. 

É tarefa primordial da  AFM  o investimento na formação para a cidadania das             

mulheres assistidas em seus projetos, favorecendo espaços para desenvolvimento de          

alternativas à geração de renda, assim como para a abordagem de temas relacionados a              

questões do dia-a-dia da mulher, como sexualidade, violência doméstica e/ou familiar,           

prostituição e direitos humanos, promovendo, assim, a dignidade da pessoa humana. 

Constitui, igualmente, tarefa essencial da  AFM a capacitação continuada das equipes           

técnicas de seus projetos, estimulando a participação em cursos de formação e grupos de              

estudo, instituindo espaços para supervisões pedagógicas e psicológicas, bem como para           

planejamento estratégico das atividades. 

A  AFM também tem a preocupação de integrar, de forma ativa, a rede de serviços,               

fomentando as parcerias entre os equipamentos públicos e privados atuantes em favor da             

mulher em situação de risco social, apostando na comunhão de saberes e na articulação de               

ações para a prestação adequada do serviço.  

 

2.3. Serviços da AFM 

Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da            

Prefeitura de São Paulo (SMADS), a AFM administra e executa 08 (oito) serviços: 03              

CENTROS DE DEFESA E DE CONVIVÊNCIA DA MULHER - CENTRO DE INTEGRAÇÃO            

SOCIAL DA MULHER (CISM I - Ipiranga, II - Casa Verde e III - Butantã); 01 CENTRO DE                  

ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - CASA MARIA           

ROSA e 04 NÚCLEOS DE PROTEÇÃO JURÍDICO, SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO –            

NPJ PINHEIROS, FREGUESIA DO Ó, VILA MARIA e BUTANTÃ.  
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Segue abaixo mapa das Subprefeituras da cidade de São Paulo, indicando cada            

região atendida pelos serviços da Associação Fala Mulher. 

 

 2.3.1. CENTROS DE DEFESA E DE CONVIVÊNCIA DA MULHER 

A Associação Fala Mulher desde a sua fundação, em 2004, esteve à frente de              

projetos voltados, predominantemente, à questão da violência contra a mulher. Durante o            

ano de 2016 administrou três serviços destinados, exclusivamente, ao atendimento de           

mulheres maiores de 18 anos que estiveram ou estejam em situação de violência doméstica              

e familiar, encaminhadas e/ou validadas pelo CRAS, CREAS, pelo Sistema de Garantia de             

Direitos e procura espontânea, atendendo às regiões Sudeste, Norte e Oeste do município             

de São Paulo. Os Serviços funcionaram de segunda a sexta-feira por 8 horas diárias (das               

9hs às 18hs). Os Centros de Defesa atenderam, sob a ótica da interdisciplinaridade,             

mulheres em situação de violência doméstica, oferecendo-lhes apoio psicológico,         
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atendimento social, orientação jurídica e atividades socioeducativas, necessários à         

superação da situação de violência, contribuindo para o empoderamento da mulher e o             

resgate de sua cidadania. Os serviços tiveram como objetivos específicos: contribuir para o             

fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva; processar a inclusão das             

famílias no sistema de Proteção Social e nos serviços públicos, conforme necessidades;            

contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família; contribuir             

para a reparação de danos e prevenir a incidência e reincidência de violação de direitos;               

contribuir para restaurar e preservar a integridade e o fortalecimento da auto-estima;            

possibilitar a construção de projetos pessoais visando à superação da situação de violência             

e o desenvolvimento de capacidades e oportunidades para a autonomia pessoal e social. 

 

2.3.2. CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE          

VIOLÊNCIA - CASA MARIA ROSA 

O Centro de Acolhida Especial para Mulheres em Situação de Violência Doméstica é             

administrado pela Associação Fala Mulher desde 2009. É um serviço de acolhimento            

provisório, o qual oferece moradia, alimentação, transporte, assistência social e atividades           

socioeducativas, para as mulheres e seus filhos (de até dezessete anos e onze meses), que               

estejam em risco de morte decorrente da situação de violência doméstica. O serviço tem              

como objetivos específicos: proteger mulheres e prevenir a continuidade de situações de            

violência; propiciar condições de segurança física e emocional e o fortalecimento da            

auto-estima; identificar situações de violência e suas causas e a produzir dados para o              

sistema de vigilância socioassistencial; possibilitar a construção de projetos pessoais          

visando à superação da situação de violência, o desenvolvimento de capacidades e            

oportunidades para a autonomia pessoal e social; promover acesso à rede de qualificação e              
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requalificação profissional. O abrigo comporta 20 pessoas, as mulheres permanecem no          

serviço durante um período de seis meses, ou até que possam restabelecer sua vida,              

quebrando o ciclo de violência. O serviço é referenciado pelo Centro de Referência             

Especializado da Assistência Social – CREAS Casa Verde e tem seu endereço sob sigilo,              

para segurança das mulheres, crianças abrigadas e os colaboradores do serviço. 

 

2.3.3. NÚCLEOS DE PROTEÇÃO JURÍDICO, SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO 

Os NPJs são referenciados aos Centros de Referência Especializados da Assistência          

Social – CREAS, com a finalidade de assegurar atendimento especializado para apoio,          

orientação e acompanhamento às famílias, com um ou mais de seus membros, em situação              

de ameaça ou violação de direitos. Compostos por uma equipe técnica multidisciplinar, a            

atuação deste serviço consiste na escuta qualificada e, consequente, articulação em rede            

com os serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial. Assim como, com o              

Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, entre outros          

serviços de defesa de direitos. O objetivo é minimizar as violações de direitos suportadas              

pelo indivíduo em atendimento pelo serviço. Os Núcleos de proteção jurídico, social e apoio              

psicológico ofereceram atendimento multidisciplinar envolvendo diferentes áreas do        

conhecimento, procurando ampliar a visão sobre uma demanda específica, tratando cada           

caso em suas diversas especificidades e considerando alguns procedimentos padrões. Os           

casos passaram por triagem, discussões de equipe, e por vezes, reuniões com outros             

serviços da rede, que tinham alguma vinculação com o caso. Os serviços também             

organizaram encontros e fóruns nas regiões de abrangência de cada unidade, envolvendo            

equipamentos das áreas da saúde, educação e assistência social. Estes encontros tiveram            

como objetivo, a aproximação dos profissionais da rede de atendimento local, para            
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conhecimento do trabalho desenvolvido, por cada equipe, e facilitar discussões e           

encaminhamentos dos casos que foram acompanhados. 

 

3. IMPACTO 

Os serviços executados pela Associação Fala Mulher têm por objetivo a defesa e             

garantia de direitos humanos de crianças, adolescentes, mulheres, homens e idosos, que            

tiveram seus direitos violados. Sendo a atuação principal no enfrentamento à violência            

contra a mulher, através de intervenções profissionais, para o rompimento do ciclo de             

violência e ações preventivas para a promoção do empoderamento feminino.  

No dia 07 de agosto de 2016 a Lei Maria da Penha completou 10 anos de existência.                 

Considerada, pela Organização das Nações Unidas (ONU), como a terceira melhor           

legislação no combate à violência contra a mulher, a Lei 11.340/2006 trouxe avanços na              

tentativa de coibir tal violência. Além de, definir a violência doméstica contra a mulher de               

maneira ampla, considerando toda e qualquer ação ou omissão, que cause lesão,            

sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte, praticado              

por pessoa (homem ou mulher) com quem a ofendida (somente a mulher) conviva no âmbito               

doméstico; ou que faça parte do seu âmbito familiar ou de qualquer relacionamento íntimo              

de afeto atual ou já encerrado. Também a desmembra em cinco modalidades: violência             

física (toda ação que produz dano à integridade física, lesão corporal e/ou homicídio),             

psicológica (toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano emocional e diminuição              

da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar,              

controlar as ações da pessoa, seus comportamentos, crenças e decisões), moral (qualquer            

ato de calúnia, injúria, difamação em público), sexual (toda ação na qual uma pessoa por               

meio da força, ameaça, intimidação ou mesmo sedução, obriga outra a presenciar, a manter              
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ou a participar de relação sexual não desejada, da qual o autor da violência obtém ou tenta                 

obter gratificação) e patrimonial (qualquer ato destrutivo ou de omissão que afeta o bem              

estar e a sobrevivência da pessoa). 

O Mapa da Violência 2015 - Homicídio de Mulheres no Brasil revelou que, em uma               

década (entre 2003 e 2013), o número de vítimas do sexo feminino teve um aumento de                

21%, foram registradas 4.762 mortes em 2013, que representam 13 homicídios femininos            

diários. Esses dados deixam o Brasil na 5ª posição no ranking mundial de homicídios de               

mulheres. Estima-se que, a cada dois minutos, ocorrem cinco espancamentos de mulheres            

no Brasil, segundo pesquisa da Fundação Perseu Abramo, realizada em 2010. Além da             

violência contra a mulher, há também outras violações de direitos, como violência,            

exploração sexual e negligência contra crianças e adolescentes; violência contra idosos;           

pessoas em situação de rua e extrema pobreza. Diante deste cenário, diversas ações para              

coibir a violência contra a mulher e qualquer forma de violação de direitos foram e estão                

sendo desenvolvidas. Uma delas foi a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra             

as Mulheres, elaborada para estabelecer conceitos, princípios, diretrizes e ações de           

prevenção e combate à violência contra as mulheres, e também o Estatuto da Criança e do                

Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, entre outros. A             

partir destas legislações e de outros documentos houve o início da implantação de políticas              

amplas e articuladas direcionadas ao enfrentamento da violação de direitos, em sua            

complexidade. A Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 enquadra estes           

equipamentos, na rede de Proteção Social Especial, divididos em serviços de média e alta              

complexidade. De acordo com a PNAS/2004, os serviços da Proteção Social Especial são             

destinados a famílias e indivíduos que tenham seus direitos violados.  

14 

 



06/02/2019 Relatório anual 2016 - AFM - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1hI_NhOaDgoLtvmVcUspKGLpUVIx1hX7i6xB5YLlM16g/edit 15/27

 
Através deste relatório de atividades, compartilhamos com parceiros, colaboradores         

e voluntários, as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos durante o ano de  2016 . 

 

4. INDICADORES DE RESULTADOS QUANTITATIVOS 

O controle da demanda foi realizado através dos instrumentais - Declaração Mensal            

de Execução dos Serviços Socioassistenciais – DEMES - e banco de dados da Secretaria              

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS, pesquisa e caracterização da            

população, triagens realizadas pelas equipes técnicas, entre outros instrumentais. 

Os indicadores de Resultados Quantitativos mensuram numericamente o público que 

foi atendido, nas oito unidades de atendimento executados pela Associação Fala Mulher. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. O gráfico acima apresenta o número total de pessoas atendidas e discrimina o número de mulheres,                  

homens, crianças e adolescentes atendidos nos oito serviços, durante o ano de 2016. 

 

 

15 

 



06/02/2019 Relatório anual 2016 - AFM - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1hI_NhOaDgoLtvmVcUspKGLpUVIx1hX7i6xB5YLlM16g/edit 16/27

 
Gráfico 2. O gráfico acima apresenta o público atendido, por cada serviço, classificado em mulheres, homens,                

crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, durante o ano de 2016. 

 

● Registro das pessoas nos serviços por mês 

Foram contabilizadas todas as pessoas atendidas, por mês, nas oito unidades de            

atendimento, sendo que a mesma pessoa pode ter freqüentado o serviço por um ou mais               

meses durante todo o ano de 2016, a este dado ainda, foram somadas as pessoas que                

participaram de palestras e grupos de violação de direitos em atividades externas. 

Gráfico 3.  O gráfico acima representa o número de pessoas que participaram, interna ou externamente, de 

atendimentos ou atividades nos serviços, em cada mês do ano de 2016. 

 

● Registro das demandas apresentadas 

Foram contabilizados todos os tipos de demandas e/ou violação de direitos relatados            

pelos usuários atendidos durante o ano de 2016. Através do gráfico abaixo é possível              

verificar, que a violência doméstica tem maior percentual, confirmando os dados alarmantes            
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sobre a violência contra a mulher. Seguido dos 18% de pessoas em situação de rua,               

demonstrando que a cidade de São Paulo apresenta diversas regiões com níveis altos de              

vulnerabilidade e pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. 

Gráfico 4. O gráfico acima apresenta, em porcentagem, as demandas atendidas nos oito serviços, durante o ano                 

de 2016. 

 

● Registro de atividades realizadas –  total de 8.028 atividades 

Foram contabilizados todos os atendimentos e atividades realizados pelas equipes          

dos serviços, além de voluntários, estagiários e parceiros, englobando triagens,          

atendimentos sociais, apoio psicológico (individuais e em grupo), orientação jurídica, visita           

domiciliar, oficinas de artesanato e palestras. 
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Gráfico 5. O gráfico acima apresenta, em números, as atividades e atendimentos realizados nos oito serviços,                

durante o ano de 2016. 

 

5. METODOLOGIA 

Os serviços ofereceram as seguintes linhas de atuação, sendo que, os atendimentos            

psicossociais e as orientações jurídicas ocorreram diariamente, durante o horário de           

funcionamento dos serviços (segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas). 

 

5.1. Acolhimento 

O acolhimento é atribuição do técnico de serviço social, sendo que na ausência             

deste, poderá ser realizado pelos técnicos advogado e/ou psicólogo, sendo traduzido pelo            

momento em que o (a) usuário (a) chega ao serviço. Através da escuta qualificada e postura                

ética adotadas pelo profissional, os (as) usuários (as) poderão ter acesso ao atendimento             

humanizado, em um ambiente reservado e tranqüilo. É através desta escuta que será             
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avaliada quais as primeiras providências a serem tomadas e encaminhamentos a serem            

efetuados, resguardando a confidencialidade e sigilo das informações. 

 

5.2. Serviço Social 

O Serviço Social trabalha de forma multidisciplinar atendendo as demandas trazidas           

pelos (as) usuários (as). Inicialmente será realizada uma entrevista social/triagem, momento           

no qual o usuário (a) é ouvido (a) em suas necessidades. A triagem possibilita verificar a                

condição socioeconômica, documentação e a necessidade de se fazer um boletim de            

ocorrência e exame de corpo de delito, contato familiar (quando houver) e, caso seja              

necessário, encaminhamento para Centros de Acolhida e ILPI (Instituição de Longa           

Permanência para Idosos) na rede de serviços conveniados com a SMADS (Secretaria            

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social), entre outros serviços da rede local de             

atendimento. O serviço social pode ainda, realizar grupos socioeducativos, visitas          

domiciliares, encaminhamentos para saúde, cursos de capacitação profissional, reflexão         

socioeducativa em torno do planejamento familiar, orientação, elaboração de relatórios,          

ofícios, entre outros. Desenvolvido esse processo, os encaminhamentos passarão a ser de            

caráter interno do serviço, tais como: apoio psicológico; orientação jurídica; orientações do            

âmbito social; grupos e atividades socioeducativas, entre outros. O Serviço também           

acompanha a construção do banco de dados dos (as) usuários (as), o qual é organizado em                

prontuários individuais onde está contida, ficha de triagem, fichas de evolução do caso             

(utilizada para registro do caso de toda a equipe), entre outros documentos importantes a              

respeito de seu atendimento, como boletim de ocorrência e ofícios referentes a            

encaminhamentos externos. Será atribuição do profissional desta área estabelecer contato e           

manter cadastro completo e atualizado de todos os recursos socioassistenciais disponíveis           
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na rede, a fim de que possa levar ao alcance dos (as) usuários (as) o conhecimento e                 

acesso a todos os serviços de que venha a precisar, garantindo-lhe o direito de informação e                

formação para o exercício da cidadania. Participação nas reuniões de equipe e            

planejamento. 

 

 5.3. Jurídico 

O serviço jurídico atua na área de orientação jurídica e capacitação dos (as) usuários              

(as) acerca de seus direitos, em regra, não atua diretamente na atividade jurídica             

contenciosa. O atendimento jurídico tem, sobretudo, o objetivo de escutar a queixa            

relacionada à violência doméstica e violação de direitos trazida pelos (as) usuários (as) e              

verificar se existem questões de cunho jurídico, além de auxiliá-los, a partir do saber              

técnico-jurídico, a construir a sua demanda. Desse modo, os atendimentos são centrados,            

em especial, em orientações sobre a lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha e legislações               

Especializadas: Estatuto do idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Penal,            

Código Civil, etc.  Sobretudo, orientações acerca da área da Família: Divórcio, Dissolução da             

Sociedade de Fato, da União Estável, Partilha de bens, Guarda e Alimentos. É de              

responsabilidade do técnico advogado a confecção de relatórios, encaminhamentos a          

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Ministério Público, Delegacias Especializadas           

para registro de Boletim de Ocorrência, entre outros e participação nas reuniões de equipe e               

planejamento. 

 

5.4. Psicologia 

O serviço de psicologia é baseado no Código de Ética do Conselho Federal de              

Psicologia e adota como princípios norteadores da atuação os documentos “ Referências           
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técnicas para atuação de psicólogas (os) em programas de atenção à mulher em situação              

de violência – Brasília, fevereiro, 2013 ” e “ Referências Técnicas sobre a Prática de             

Psicólogas (os) no Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS -             

Brasília, fevereiro, 2013” . O serviço de psicologia atua de forma multidisciplinar, oferece            

acolhida, acompanhamento psicossocial, entrevista, visita domiciliar, intervenções grupais e         

articulação em rede. Além de registro de informação, através de relatório técnico,            

prontuários, participação em reuniões de equipe e planejamento. 

 

5.5. Visita domiciliar 

A visita domiciliar é um instrumento técnico-metodológico que visa aproximar o           

técnico responsável do contexto social do usuário. É uma forma de atenção com o objetivo               

de favorecer maior compreensão a respeito da família, de sua dinâmica, valores,            

potencialidades e demandas, orientações, encaminhamentos, assim como de        

estabelecimento de vínculos fortalecedores do processo de acompanhamento. Este é um           

momento mais concreto que pode estimular a família para a busca e construção conjunta de               

meios para romper com o quadro de violação. Deve pautar-se no respeito à privacidade da               

família, tendo seu foco previamente definido, sendo utilizada sempre que houve a            

compreensão de sua necessidade.  

 

5.6. Desenvolvimento Pessoal 

● Oficinas de Artesanato 

Foram realizadas oficinas de artesanato, nos serviços de atendimento a mulher em            

situação de violência doméstica. O objetivo foi oferecer subsídios para que as mulheres             
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pudessem produzir artigos de artesanato e, conseqüentemente, ter um meio de gerar renda             

e garantir sua independência. 

 

● Atividades Socioeducativas 

As atividades socioeducativas foram realizadas com o objetivo de promover o           

convívio, a troca de experiências, a discussão sobre direitos humanos, cidadania, violência            

contra a mulher, além de propiciar atividades de lazer, cultura e informação. Para tanto,              

foram realizadas oficinas, dinâmicas de grupo, almoços de confraternização e visitas           

monitoradas a diferentes espaços culturais e de lazer, da cidade de São Paulo. 

 

5.7. Desenvolvimento Institucional 

● Reunião de equipe 

As reuniões aconteceram mensalmente ou quando solicitada pelo gerente do serviço,           

com duração de duas horas, contando com a presença da equipe multidisciplinar, para a              

discussão de casos, troca de informações, avaliação das atividades realizadas, frequência           

dos (as) usuários (as) e planejamento interno mensal. 

 

● Reuniões e eventos internos e externos 

As equipes multidisciplinares e os gerentes participaram de eventos, reuniões, fóruns           

e visitas a outros serviços, a fim de aprimorar os conhecimentos, ampliar o contato com a                

rede de serviços socioassistencial e conhecer o trabalho de outras organizações. 

 

● Divulgação dos serviços e articulação com a rede de atendimento local 
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As Equipes Técnicas (assistentes sociais, psicólogas (os) e advogadas (os)) e os            

Gerentes, periodicamente, realizaram palestras nos diversos serviços da rede         

socioassistencial, de saúde e educação, com o intuito de divulgar e informar a atuação dos               

serviços, estabelecerem parcerias, trabalhar com a prevenção contra a violência doméstica           

e violação de direitos. Através da formação e capacitação de profissionais e grupos de              

discussão e reflexão sobre diversos temas. 

 

● Capacitação continuada 

A capacitação das equipes foi realizada através de participação em seminários,           

palestras, congressos e simpósios relacionados às questões da violência doméstica, familiar           

e violação de direitos. Além disso, foi realizada também supervisão técnica do CREAS de              

referência de cada serviço, ocorrendo mensalmente, e/ou quando necessário, com o           

objetivo de acompanhar o trabalho desenvolvido em cada unidade, discussão de casos e             

manutenção adequada do funcionamento do serviço. 

 

6. RECURSOS HUMANOS 

A história de sucesso da Associação Fala Mulher está embasada no rigor e             

excelência dos serviços prestados, valendo-se de profissionais qualificados e treinados para           

o exercício da defesa e garantia de direitos. Para a execução dos serviços conveniados com               

a SMADS, a Associação Fala Mulher conta com um quadro específico de colaboradores,             

segue abaixo os cargos: 

Administrativa Geral (Sede) - executa serviços da área de recursos humanos,           

administração, finanças e logística, e de apoio as unidades de atendimento, sob orientação             

da Diretoria. 
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Gerente de Serviço I – responsável pela gerência dos serviços de Proteção Social             

Especial. 

Assistente Social, Advogado (a) e Psicólogo (a) – exerce funções técnicas junto            

aos usuários, suas famílias, comunidade e junto às organizações e órgãos públicos de             

acordo com a programação estabelecida e com as necessidades pessoais e sociais dos             

usuários. 

Orientador socioeducativo – exerce atividades de orientação social e educativa          

junto aos usuários, de acordo com a programação e orientação técnica estabelecida. 

Auxiliar administrativo – executa serviços da área administrativa e de apoio ao            

desenvolvimento do serviço, sob orientação do gerente. 

Cozinheira – executa serviços de higienização, limpeza, arrumação e manutenção          

da cozinha e despensa de alimentos; preparação das refeições; zela pelo espaço físico do              

serviço, quando for o caso. 

Agente operacional - executa serviços de higienização, limpeza, arrumação e          

manutenção; auxilia na preparação de refeições; zela e vigia o espaço físico do serviço,              

quando for o caso. 

Oficineira – exerce atividades educativas, voltadas ao artesanato, junto aos          

usuários, de acordo com a programação e orientação técnica estabelecida. 

 

7. PARCEIROS 

Durante o ano de 2016 a Associação Fala Mulher contou com diversas parcerias             

para o cumprimento de seus objetivos institucionais e fortalecimento de suas ações. Abaixo             

apresentamos os principais parceiros deste ano. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             

(SMADS) – parceria estabelecida desde 2007, através de editais públicos para execução de                         

serviços no enfrentamento à violação de direitos, oferecendo repasse mensal de verba para                         

cada serviço, de acordo com sua tipologia e supervisão técnica. 

 

LOJA SOCIAL – parceria com o programa de incentivo à rede de comércio solidário                      

da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), que capacita                     

entidades sociais para o trabalho, com ações de geração de renda, que favorece a                           

conquista da autonomia e a inclusão social. Através desta parceria, os artesanatos que as                           

mulheres produzem em casa foram comercializados na Loja Social. 

 

BB MAPFRE – parceria estabelecida em março de 2016, através da Ana Gouvea,             

oferecendo diversas ações voltadas ao empreendedorismo e empoderamento das mulheres          

em situação de violência, no Centro de Defesa e de Convivência da Mulher – Casa Verde,                

produção de vídeos das ações 

 

FAAP – Fundação Armando Alvares Penteado – parceria estabelecida em abril de            

2016, através da BB MAPFRE, oferecendo visita educativa no MAB – Museu de Arte              

Brasileira e atividade artística pelos alunos do curso de Artes Visuais; oficina de fotografia              

pela aluna de Artes Visuais, Ariela. As ações foram voltadas para as mulheres em situação                       

de violência, no Centro de Defesa e de Convivência da Mulher – Casa Verde. 
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SASSARICANDO – parceria estabelecida desde outubro de 2016, através da Renata           

Guimarães, oferecendo oficina de acessórios para as mulheres em situação de violência, no             

Centro de Defesa e de Convivência da Mulher – Casa Verde. 

 

8. CONCLUSÃO 

A Associação Fala Mulher durante o ano de 2016 atendeu quase 10 mil pessoas em                             

situação de violação de direitos, sendo elas, crianças, adolescentes, mulheres e homens.                       

Para o atendimento desta demanda, esteve à frente na execução de oito serviços                         

conveniados com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social –                     

SMADS, classificados como serviços da Proteção Social Especial de média e alta                       

complexidade. Através da oferta de acolhimento, atendimento psicossocial individual e em                     

grupo, orientação jurídica, atividades socioeducativas e ações preventivas, por profissionais                   

treinados e especializados no enfrentamento à violação de direitos, especificamente, na                     

atuação com a violência contra a mulher, pode-se atender as demandas apresentadas, em                         

suas diversas formas, e contribuir para o rompimento de padrões violadores de direitos,                         

fortalecimento de vínculos familiares e empoderamento de pessoas.  
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A Associação Fala Mulher agradece a todos os colaboradores, parceiros, voluntários e 

usuários (as), pela presença durante o ano de 2016, contribuindo para a manutenção e 

aprimoramento do trabalho desenvolvido em todos os serviços, 

 um forte abraço à todos! 

 

 

 

Edwiges Lúcia Horváth 

Presidente da Associação Fala Mulher 
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