Violência doméstica e familiar
contra a mulher – Um problema
de toda a sociedade: conheça o
livro e baixe um trecho
Uma realização da Paulinas Editora e Instituto Patrícia Galvão, o livro
Violência doméstica e familiar contra a mulher – Um problema de toda a
sociedade traz uma coletânea de artigos assinados por especialistas de
diversas áreas, com o objetivo de divulgar a Lei Maria da Penha e os
trabalhos que vêm sendo realizados pelas áreas de segurança, justiça e
assistência psicossocial, assim como pelo ativismo social e religioso, para que
as mulheres possam reconhecer um caso de violência doméstica, conheçam
seus direitos e descubram como acessá-los para sair da situação de violência.
A apresentação do livro é assinada por Maria da Penha Maia Fernandes, a
farmacêutica bioquímica que deu nome à Lei 11.340/2006 por ter sido vítima
de violência doméstica e tentativas de feminicídio.
Clique aqui para fazer o download de trecho da publicação, com a
apresentação de Maria da Penha e o artigo “Por que precisamos falar sobre a
violência contra a mulher”, de Marisa Sanematsu, diretora do Instituto
Patrícia Galvão.
Além desses dois textos, o livro traz os seguintes artigos:
O papel da Igreja Católica no enfrentamento da violência doméstica e
familiar contra a mulher: educar, proteger e denunciar, por padre
Cleiton Viana da Silva (Diocese de Mogi das Cruzes/SP)
Lei Maria da Penha: um basta à tolerância e banalização da violência
contra a mulher, por Silvia Chakian (promotora de Justiça do
Ministério Público de São Paulo)
Mitos e verdades sobre a violência doméstica e sexual contra a
mulher no Brasil, por Marisa Chaves de Souza (coordenadora do

Centro de Referência para Mulheres, Suely Souza de Almeida
da UFRJ)
Cilada: não era amor, era abuso!, por Flávia Dias (jornalista e
integrante da rede Não Me Kahlo)
Perguntas e respostas sobre violência doméstica e familiar, por
Luanna Tomaz de Souza e Nílvya Cidade de Souza (coordenadora
e integrante da Clínica de Atenção à Violência da UFPA,
respectivamente)
Se ficar o bicho pega; se correr o bicho come: quando e como sair de
uma relação violenta, por Denice Santiago (major e coordenadora
da Ronda Maria da Penha da PMBA)
Uma carta de homem pra homem: você, assim como eu, é parte do
problema, por Guilherme Nascimento Valadares (coordenador do
grupo Papo de Homem)
Trabalho com homens autores de violência contra as mulheres:
responsabilização e prevenção, por Sérgio Flávio Barbosa
(coordenador de projetos sobre violência masculina)
Como (se) reconhecer uma vítima de violência doméstica e o que
fazer, por Rosana Leite Antunes de Barros (defensora pública do
Estado de Mato Grosso e coordenadora da Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher do CONDEGE)
Como ajudar alguém que é vítima de violência doméstica?, por
Helena Bertho (chefe de redação da revista AzMina)
Casa da Mulher Brasileira: integração e agilidade para enfrentar o
ciclo de violência, por Carla Charbel Stephanini (subsecretária de
Políticas para a Mulher em Campo Grande/MS e gestora
administrativa da Casa da Mulher Brasileira/MS) e Tai Loschi
(representante federal de articulação da Casa da Mulher Brasileira
de Campo Grande/MS)
Quando, como e onde buscar ajuda e encontrar acolhimento, por
Laina Crisóstomo (advogada e presidenta da ONG TamoJuntas)
Esposa e mãe: duas versões de mulher a gerar encantamento e exigir
respeito, por padre Zezinho (teólogo e escritor)
Ficha técnica: “Violência doméstica e familiar contra a mulher – Um
problema de toda a sociedade”
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