
 

Queremos te ajudar 
a viver melhor! 

 

O Projeto Regado Flores é 
um trabalho coletivo da 

comunidade de Mozarlândia 
e Araguapaz para 
enfrentamento da 

violência contra 
a mulher. 

 

Trabalhamos para que 
mulheres e homens tenham 

mais paz, vivam melhor, 

com mais respeito. 

 

Podemos te ajudar 
com a integração das 

nossas forças e te dando 
ferramentas para 
transformar seus 

relacionamentos. 

 

VIOLENTÔMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Viva melhor!  
 
Tenha relacionamentos mais 
saudáveis!  

 



 
 

 

 

 

Quem somos nós?  

Nós somos uma rede. Somos o fórum, a 

Polícia, as Escolas, as Prefeituras de 

Mozarlândia e Araguapaz, assistentes 

sociais, médicos, psicólogos, as Igrejas, 

o Conselho Tutelar.  

 

Vem conversar com a gente! 

Gostamos de falar em círculo. 

Agendamentos no Fórum: 3348.6722 

 

O que é violência contra a 

mulher?  

Violência contra a mulher é todo ato que 

resulta em lesão física, sexual, ou 

psicológica de mulheres, dentro ou fora 

de casa.  

 

Você está em um 

relacionamento abusivo? 
Relacionamento abusivo é quando há 

brigas frequentes e um parceiro quer 

controlar o outro.  

 

 

 

“Foi uma oportunidade que tive 

de recuperar o erro que tive 

no passado e tocar para o 

futuro”. João, filho em Programa de Justiça 

Restaurativa. 

“Estou radiante, estou rindo à 

toa, que nem diz a música”. Dona 

Otília, mãe e vítima do João. 

Fale com a Gente! 

* Quando quiser conversar ou participar 

de um grupo: 

FÓRUM – 3348. 

* Para procurar ajuda (assistentes sociais):  

CRAS – 99155.1539 (EVA) 

CREAS – XX  

* Para medida protetiva ou denúncia:  

DELEGACIA – 3348.  

* Quando estiver em perigo:  

QUARTEL – 3348. 

VIATURA DA POLICIA 

 

* Encaminhamento jurídico  

MP xx / OAB 

* Se precisar de ajuda médica com 

urgência  

SAMU – 192  

* Atendimento integrado à mulher em 

Mozarlândia  

NASF – 3380.1355 OU 3380.1305 

* PAIF  

* Para proteger crianças e adolescentes 

CONSELHO TUTELAR – 99151.7558 

(OZENILDA) 

* Para cuidar da saúde  

HOSPITAL ESF I – 99363.3948 

(ANTÔNIO NUNES) 

HOSPITAL ESF II E NASF 99234.4241 

(ANTÔNIO FERREIRA) 

HOSPITAL ESF III – 99272.5239 

(DEDITH DO CORAÇÃO DE JESUS) 

HOSPITAL – 99257.7558 (MARLI) 

SAÚDE DE ARAGUAPAZ – 99446.8203 

(GESSICA) 

CMDCA – 99112.8397 (MATEUS) 

 

 


