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IMPORTANTE:

NÃO PERDE

O DIREITO AO

ISSO NÃO É

P A T R I M Ô N I O

C O M U M,

ABANDONO DO LAR.

A MULHER QUE SOFRE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

E PRETENDE

SAIR DE CASA,

DIREITO A

G U A R D A

DOS FILHOS.

NEM O

Violência doméstica

Se você, uma amiga ou conhecida

podem estar vivendo violência

doméstica

violências físicas

violências

psicológicas

violências morais

v i o l ê n c i a s

patrimoniais

violências sexuais

têm sido

ameaçadas, humilhadas, machucadas, constran-

gidas ou impedidas de fazer escolhas no cotidiano

(estudar, trabalhar fora, visitar parentes ou amigos

e amigas), vocês

e precisam de orientações.

Empurrões, puxões de cabelo, mordidas,

chutes, socos, tapas e outras agressões são

;

Chantagear, falar do seu corpo, vigiar aonde

você vai e controlar com quem você conversa,

ou outros comportamentos que possam

causar dano a sua autoestima são

;

Xingar, inventar mentiras sobre seu

comportamento, expôr sua vida particular em

público são ;

Se apropriar dos bens e do seu dinheiro,

quebrar seu celular e objetos da casa, rasgar,

danificar ou esconder documentos, roupas e

d e m a i s p e r t e n c e s s ã o

;

Ser forçada a manter, presenciar ou participar

de relação sexual não desejada, mesmo que

não se consuma o ato, são .

Saiba que:
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chutes, socos, tapas e outras agressões são
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comportamento, expôr sua vida particular em

público são ;

Se apropriar dos bens e do seu dinheiro,

quebrar seu celular e objetos da casa, rasgar,

danificar ou esconder documentos, roupas e

d e m a i s p e r t e n c e s s ã o

;

Ser forçada a manter, presenciar ou participar

de relação sexual não desejada, mesmo que

não se consuma o ato, são .
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Saiba que:

Violência doméstica

Se você, uma amiga ou conhecida

podem estar vivendo violência

doméstica

violências físicas
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causar dano a sua autoestima são

;

Xingar, inventar mentiras sobre seu

comportamento, expôr sua vida particular em

público são ;

Se apropriar dos bens e do seu dinheiro,

quebrar seu celular e objetos da casa, rasgar,
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tomadas em caráter de urgência para interromper
toda e qualquer violência contra a mulher,
impedindo o agressor de se aproximar.
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