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APRESENTAÇÃO

Nas próximas páginas, você vai encontrar uma triste realidade vivida por 

muitas mulheres. Ilustramos situações de violência que, muitas vezes, 

infelizmente, só são percebidas quando se tornam fatais. A maioria 

dessas agressões, porém, ocorre no nosso cotidiano. E não adianta se calar, 

assim a violência só aumenta. Saiba que em briga de marido e mulher, já se 

mete a colher. 

Se você chegar ao final deste material e decidir que deseja pôr um fim à vio-

lência, procure o Ministério Público. Nós estamos de portas abertas para você!



Existem violências 
            que passam despercebidas?
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A violência doméstica atinge                

                somente a mulher?



Ele disse que a denúncia 
não daria em nada?



Ele te culpa por tudo?



Aprisionar é a melhor
                                      forma de cuidar?



Sexo forçado não é o 
             mesmo que estupro?



Uma ameaça pode 
                  um dia se concretizar?



Como a violência começa?



E como ela pode
               terminar?



Você tem o direito de viver sua vida sem violência e, se foi ou está sendo agredida, saiba que 

pode mudar essa história! Você pode fazer isso! Tudo bem, você não precisa resolver tudo 

sozinha e por isso é importante saber onde encontrar ajuda.

Se você precisar de orientação e informação ou de apoio psicológico, da assistência de um advoga-

do ou de proteção pessoal, nós podemos ajudar. Queremos contribuir para que você resgate a sua 

forma de ver a vida, a sua alegria, a sua independência, a sua dignidade, isto é, a sua coroa.

OLHOS ABERTOS

A cartilha Olhos Abertos foi pensada para que, a partir de cenas ilustrativas comumente identifica-

das em nossa sociedade, as mulheres possam perceber que muitas situações que vivenciam, ainda 

que corriqueiras e naturalizadas, constituem-se uma violência e, portanto, não devem ser toleradas. 

Enxergar a violência é o primeiro passo para dar um basta a ela! 

Além disso, este material visa informar sobre o projeto Portas Abertas, que promove um espaço de 

escuta e acolhimento às mulheres.



CONHEÇA O PROJETO PORTAS ABERTAS

O Portas Abertas oferece acolhimento psicossocial e jurídico com o objetivo de informar e orientar 

as mulheres sobre seus direitos, além de esclarecê-las sobre os aspectos relacionados ao processo 

judicial, de modo a fortalecê-las em suas decisões. Além disso, no acolhimento são identificados 

possíveis fatores de risco que venham a exigir a adoção de medidas judiciais de urgência, assim 

como viabilizados encaminhamentos para a rede de serviços local.

Se você é mulher e sofre violência, saiba que o Ministério Público sempre está de portas abertas 

para você! Procure-nos no dia e no local indicados a seguir:

Acolhimento
Todas as terças-feiras (exceto feriados e recessos) às 13h30, 

na sede da Promotoria de Justiça de Sobradinho. 

Mais informações: 3487-8933 e 3487-8935

Mulher, mulher...

Cadê aquele brilho nos olhos? E o sorriso estampado no rosto que te fazia mais bela?

Ei, mulher! Cadê aqueles sonhos de criança, de ser a princesa do castelo?

O que tem roubado seus sonhos? Seus projetos?

Por que você tem acreditado nessas mentiras que te falam?! Que você não pode! Que 
não consegue! Que o tempo já passou! Que já é tarde para recomeçar!

Eiiii.... Moça bonita, deixe os seus sonhos florescerem, deixe a esperança entrar... Se 
olhe no espelho todas as manhãs com olhos de amor! Respire fundo e diga pra si 
mesma: Eu sou linda, eu sou amada, eu sou poderosa e nada pode me parar!

Você é a obra mais linda, feita por um escultor que não erra! Você não é obra do 
acaso, você foi projetada em cada detalhe!

Dentro de você existe uma força enorme! Não é à toa que a personagem Mulher 
Maravilha foi espelhada em você ! E, se você diz que pode, você pode! Se você acredita 
que é possível, assim será! Traga à sua mente coisas que lhe dão esperança, momentos 
bons! Que eles sejam um norte para sua vida... Não aceite menos que isso! Não 
permita que seu futuro seja igual ao seu passado de dor!

Existe um mundo lindo lá fora esperando pelo seu sorriso! Você é responsável por 
continuar essa história... E, quando perguntarem qual o seu nome, diga: Esperança!!!

Ana Paula Resende Silveira,  
analista jurídica da Promotoria de Justiça de Sobradinho
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Missão do MPDFT

Promover a justiça, a democracia,
a cidadania e a dignidade humana, 

atuando para transformar em 
realidade os direitos da 

sociedade.
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