
Linha de Emergência 24 horas: 508-999-6636 

    

Servindo as  vítimas de violência, abuso e 
trauma desde 1973: 
♦ programa de violência doméstica 
♦ programa de agressão sexual 
♦ programa de trauma da criança e do 

adolescente 
♦ apoio médico e legal 
♦ serviços às residências 
♦ lar seguro em caso de emergência 
 educação e apoio à comunidade 

    
    
    

Linha Emergência Linha Emergência Linha Emergência Linha Emergência 24 horas horas horas horas    
508-999-6636 

1-888-839-6636 

TTY: 508-996-1177 

www.thewomenscentersc.com 

O Centro da Mulher fornece serviços gratuitos e 
de fácil acesso e inteiramente confidencial para 
quem estiver necessitado. 
 

Fornecemos terapia, educação, referências e 
recursos. 
 

Com mais de 35 anos de experiência, o Centro 
da Mulher é a organização pré-eminente na  
nossa região que fornece serviços às  vítimas 
de violência doméstica, abuso sexual e trauma 
às crianças. 
 

O Centro da Mulher fornece serviços às 
comunidades de Acushnet, Dartmouth, Fairhaven, 
Fall River, Freetown, Marion, Mattapoisett, New 
Bedford, Rochester, Somerset, Swansea, 
Wareham e Westport. 

 

Todos os serviços são 
gratuitoss e confidenciais 

 

Serviços e Materiais  
multilíngua disponíveis 

        

Linha Comercial:  Linha Comercial:  Linha Comercial:  Linha Comercial:  508-996-3343    
 

Linha Emergência Linha Emergência Linha Emergência Linha Emergência 24    horashorashorashoras    
508-999-6636 

TTY: 508-996-1177 

O Centro da MulherO Centro da MulherO Centro da MulherO Centro da Mulher    

As verbas do Centro da Mulher provêm, em parte, da Secretaria Executiva 
de Serviços Humanos e de Saúde de Massachusetts, do Departamento de 
Saúde Pública, do Departamento de Serviços Sociais, do Departamento de 
Assessoria à  Vítima de Massachusetts, do Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos, do Departamento de Segurança Pública de Massachusetts 
e da Fundação da Ordem de Massachusetts. 

 

 

 

 

Uma Agência da United Way 

www.thewomenscentersc.com 

APOIO, EDUCAÇÃO E AMPAROAPOIO, EDUCAÇÃO E AMPAROAPOIO, EDUCAÇÃO E AMPAROAPOIO, EDUCAÇÃO E AMPARO    
        PARA UMA COMUNIDADE PARA UMA COMUNIDADE PARA UMA COMUNIDADE PARA UMA COMUNIDADE     

LIVRE DE VIOLÊNCIALIVRE DE VIOLÊNCIALIVRE DE VIOLÊNCIALIVRE DE VIOLÊNCIA    

Você sabia...?Você sabia...?Você sabia...?Você sabia...?    

♦ A cada 15 segundos, uma mulher é espancada na  

América.  

♦ Violência doméstica representa 30% de todas as  

vítimas de homicídio. 

♦ 31% das mulheres Americanas dizem ser abusadas 

física ou sexualmente pelo marido ou namorado. 

♦ 77% dos estupros concluídos são cometidos por 

alguém que a  vítima conhece. 

♦ Os homens também  podem ser  vítimas de abuso. 

♦ De cada cinco estudantes de 2º grau (liceu), uma diz 
ser abusada física ou sexualmente em um encontro 

amoroso. 

 

Definição de Agressão Sexual:Definição de Agressão Sexual:Definição de Agressão Sexual:Definição de Agressão Sexual:    
A agressão sexual e estupro são crimes de violência e de 
controle, fazendo do ato sexual, uma arma.  Agressão sexual    
e estupro não são atos motivados sexualmente, ao invés disso, 
eles provém de agressão, ira, sexismo e uma determinação em 
exercer força ou poder a outra pessoa. 
    

Definição de Violência Doméstica:Definição de Violência Doméstica:Definição de Violência Doméstica:Definição de Violência Doméstica:    
A violência doméstica é uma sequência de comportamentos  
que são motivados pelo poder e o controle nos relacionamentos 
íntimos onde o comportamento de outra pessoa é controlado 
através de humilhação, intimidação, medo, e muitas vezes, 
agressões físicas, emocionais e sexuais. 

A porta aberta para um futuro livre  
de violência  

Missão:Missão:Missão:Missão:    

Amparar e apoiar as escolhas positivas para 

todos.  Educar e agir na comunidade para a 

prevênção da opressão e da violência. 



 

 

 

Programa de Violência Doméstica Programa de Violência Doméstica Programa de Violência Doméstica Programa de Violência Doméstica (desde 1978)  
Esse programa oferece, em várias línguas, uma linha 
telefônica de emergência 24 horas, terapia em grupo e 
individual/intervênção em período de crise, abrigos seguros, 
lares seguros de emergência (1 - 14 dias), suporte médico e 
legal e suporte em outros assuntos, tais como: habitação, 
emprego, compensação (monetária) para a  vítima e outros 
serviços. 

    

Programa de Agressão Sexual Programa de Agressão Sexual Programa de Agressão Sexual Programa de Agressão Sexual (desde 1983) 
Esse programa oferece uma linha telefônica de emergência 
24 horas, terapia em grupo e individual/ intervênção em 
período de crise, multilinguas; suporte médico e legal e outros 
serviços de apoio. 
    

Programa de Trauma da Criança e do Programa de Trauma da Criança e do Programa de Trauma da Criança e do Programa de Trauma da Criança e do 
Adolescente Adolescente Adolescente Adolescente (desde 1997)  
Esse programa fornece serviços extensos ao jovem que foi 
traumatizado por violência física e/ou sexual, inclusive 
avaliação clínica, diagnóse e tratamento com terapêutas 
pediátricos licensiados. 
    

Educação da Prevênção e Apoio à ComunidadeEducação da Prevênção e Apoio à ComunidadeEducação da Prevênção e Apoio à ComunidadeEducação da Prevênção e Apoio à Comunidade    
Esse programa fornece educação às organizações, escolas e 
prestadores de serviços, treinamento de apoio à vítima da 
violência doméstica e da agressão sexual; e apoio à 
comunidade com o objetivo de conscientização e 
identificação das  vítimas. 
    

Programa de Suporte LegalPrograma de Suporte LegalPrograma de Suporte LegalPrograma de Suporte Legal    
As pessoas nos tribunais, conhecidas como Court Advocates, 
estão presentes para darem apoio às  vítimas de violência e 
de abuso ao utilizarem o sistema Judicial Penal.  Também 
dão apoio e o poder de decisão a essas vítimas para obterem 

uma experiência positiva dentro do sistema legal. 

♦ Os serviços do SAFEPLAN incluem o Tribunal da Vara 

de Família e o Tribunal Penal em New Bedford 

♦ Planejamento de segurança 

♦ Explicação da Lei do Abuso 209A e seu processo 

♦ Apoio moral e acompanhamento ao tribunal 

♦ Fornecimento de informações, intervênção em período 
de crise, e referências a outros atendimentos 

necessários 

Os representantes do Centro nos tribunais não são 
advogados, portanto, não fornecem conselhos de natureza 
legal e nem podem representá-los legalmente. 
 

 

 

Para marcar atendimento, telefone para o Centro da Mulher  

Em horário comercial  508-996-3343 
    

Todos os serviços são gratuitos e confidenciais. 

    

    

Escritório PrincipalEscritório PrincipalEscritório PrincipalEscritório Principal    
405 County St. 
New Bedford, MA 02740 
Fone 508-996-3343  Fax 508-999-7139 
 

Escritório de Fall RiverEscritório de Fall RiverEscritório de Fall RiverEscritório de Fall River    
209 Bedford St. 
Fall River, MA  02720 
Fone: 508-672-1222     Fax: 508-672-2033 

    

    

www.thewomenscentersc.comwww.thewomenscentersc.comwww.thewomenscentersc.comwww.thewomenscentersc.com 

Serviços de Agressão SexualServiços de Agressão SexualServiços de Agressão SexualServiços de Agressão Sexual    
De Somerset a WarehamDe Somerset a WarehamDe Somerset a WarehamDe Somerset a Wareham    

Serviços ResidenciaisServiços ResidenciaisServiços ResidenciaisServiços Residenciais    

O programa para as vítimas de agressão sexual está 
disponivel em toda a nossa área de atendimento. 
 

Esses serviços incluem terapia da agressão sexual, 
represêntação médica e referências em geral. 
 

Terapias de Crise e de Continuidade 

♦ Terapia para  vítimas primárias e secundárias 

♦ Grupo de apoio para adolescentes e adultos 
sobreviventes 

 

Representação Legal e Médica 

♦ Apoio no hospital 

♦ Planejamento de segurança 

♦ Acompanhamento ao tribunal 

Fornecemos terapêutas profissionais que falam Português e 

Espanhol. 
 

Serviços Especializados para: 

♦ Os sobreviventes imigrantes e refugiados de 
Agressão Sexual 

♦ Indivíduos que falam Português e Espanhol 

Os serviços residenciais incluem dois abrigos de 
emergência para as vítimas, sejam elas, adultas, 
crianças e jovens e inclusive um abrigo especializado 
para as mulheres que são vítimas de violência 
doméstica e agressão sexual com problemas que 
envolvem abuso de substâncias ou distúrbios mentais. 
    

Abrigos de Emergência:Abrigos de Emergência:Abrigos de Emergência:Abrigos de Emergência:    
Artemis I (desde 1978) e Our Sister's Place (desde 
1990) fornecem um abrigo seguro e em casos de 
emergência, também serviços de apoio total para as  
vítimas de violência doméstica e agressão sexual e  
seus filhos. 
 

Abrigo Especializado para Mulheres:Abrigo Especializado para Mulheres:Abrigo Especializado para Mulheres:Abrigo Especializado para Mulheres:    
Artemis II (desde 2007) é um programa especial que 
atende as mulheres que sofrem de violência  e agressão 
sexual e que também têm problemas com abuso de 
substâncias ou distúrbios  mentais.  Esse programa é 
estruturado e foi criado para ajudar as  vítimas a lidarem 
com seus problemas específicos e fornecer apoio e 
estrutura para a mudança do abrigo para uma vida 
independente e livre da violência e de abuso. 

Novo Começo Novo Começo Novo Começo Novo Começo é um programa de habitação 
temporária que ajuda as famílias e os solteiros adultos a 
deixarem de ser sem-teto devido a violência doméstica, 
dando amparo a essas vítimas para começarem uma vida 
nova em ambiente estável e seguro. 

Programa de Habitação L.O.F.T. Programa de Habitação L.O.F.T. Programa de Habitação L.O.F.T. Programa de Habitação L.O.F.T.     
(Living Opportunities for Families in Transition) 

Oportunidades de Habitação para as Oportunidades de Habitação para as Oportunidades de Habitação para as Oportunidades de Habitação para as     
Famílias em Fase de MudançaFamílias em Fase de MudançaFamílias em Fase de MudançaFamílias em Fase de Mudança    

Habitação em locais diferentes assim como um conjunto de 
serviços de apoio que possam capacitar as famílias sem lar  
a conseguirem estabilidade econômica, psicológica e 
residencial.  L.O.F.T. ajuda a preêncher as faltas que essas 
famílias sem lares têm dando-lhes ajuda de aluguel e de 
utilidades (luz, água, aquecimento, e mais) assim como 
outros serviços de apoio completo.   
 

Este programa é somente para os residentes de Fall River. 
 

Fone:  508-672-2037           Fax: 508-672-2033 


