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GABINETE DO VEREADOR FLORIANO PESARO 
DATA: 10/10/2012 – 5’ DISCURSO 
 

 

Rede de Atendimento a vítimas de 
violência sexual e doméstica e 

Outubro Rosa 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, vereador Police 

Neto, srs. Vereadores, telespectadores da TV Câmara, Boa 

Tarde. 

 

Não sei se todos sabem, mas estamos no mês de luta 

contra o câncer de mama. É o outubro rosa. O movimento 

popular internacionalmente conhecido acontece 

simultaneamente em diversas partes do Planeta.  

As cidades iluminam seus pontos turísticos e marcos de 

rosa – a cor que simboliza a luta contra o câncer de mama. 

Assim, estimulamos, conscientizamos e trazemos para 

as conversas cotidianas de toda a população um tema tão 

importante.   
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Todos já devem ter visto algum ponto de nossa cidade 

iluminado de rosa. Com isso, lembramos a todos a 

importância dos exames preventivos que aumentam 

substancialmente as chances de cura, desta que ainda é, 

infelizmente, uma das maiores causas de morte de nossas 

mulheres. 

 

Outra ação importante, é que, nesta segunda-feira, o 

Governo do Estado de São Paulo inaugurou a Rede de 

Atenção à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Sexual. 

Iniciativa fundamental no sentido de garantir a plenitude de 

direitos da mulher.  

 

A medida expande o programa de sucesso "Bem-me-

quer", implantado há mais de dez anos no hospital estadual 

Pérola Byington, Centro de Referência da Saúde da Mulher, e 

disponibiliza mais cinco centros de referência: Hospital 

Guilherme Álvaro, em Santos; Hospital Geral de Guarulhos; 

Hospital de Base de São José do Rio Preto e Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto, além do Centro de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher (Caism) da Unicamp. 
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Essa ampliação permitirá que o atendimento funcione 24 

horas por dia, uma eficaz medida para atendimento integral à 

saúde da mulher, garantindo a elas autonomia em relação à 

sua saúde, ao seu corpo, e aos seus direitos sexuais e 

reprodutivos.  

 

As pacientes receberão, além de assistência psicológica 

e social, apoio à prevenção da gravidez decorrente da 

violência sexual, tratamentos para traumatismos genitais, 

contracepção de emergência e medicamentos para evitar 

infeções para HIV, DSTs e hepatite.  

 

Ainda, a secretaria de Saúde, em parceria com o 

Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública, vai 

articular a possibilidade de implantar nos centros de 

referência a realização de exames que possam ser utilizados 

como prova nos processos de defesa das mulheres.  

 

Continuamos trabalhando para atender a sociedade 

como um todo. Esse é o jeito tucano de governar. 

 

Muito obrigado. 


