
XI Fórum de Promoção 

de Saúde 



Surgimento da Casa Beth Lobo 

Através das reivindicações do Movimento de 
Mulheres; 

 

Em 11 de maio de 1991, a Prefeitura de Diadema 
inaugura a Casa Beth Lobo, para atender as 
mulheres em situação de violência doméstica; 

 

O nome Beth Lobo é uma homenagem a feminista e 
socióloga Elizabeth de Souza Lobo. 

 

Em Maio/19 o Serviço  completou 28anos. 

 



Público Alvo 

 Mulheres com Faixa Etária de 18 á 59 

anos; 

 

 Moradoras do Município de Diadema. 

 

 Vítimas de Violência Doméstica ou 

Intrafamiliar. 

 



Casa Beth Lobo 
 

Rua das Turmalinas Nº. 35 -Centro 

Diadema /SP 

Próximo ao 1º DP de Diadema  

Funciona: 2 ª á 6ª feira das 8 ás 17 horas. 

 

Telefones:  

(11) 4043-0737// 4043-1948 



Equipe Casa Beth Lobo 
 01 Coordenação Técnica 

 
 01 Advogada 

 
 01 Assistente Social 

 
 02 Psicólogas 

 
 01 Estagiária de Psicologia 

 
 01 Educadora Social 

 
 01 Administrativo 

 
 01 Ajudante Geral 

 
 01 GCP  

 

 



Casa Beth Lobo e o Consórcio 

Intermunicipal ABC 



O que é o Consórcio? 

 O Grande ABC é formado pelos municípios de Santo 
André, São Bernardo do Campo, São Caetano do 
Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra.  

 

 O Consórcio Intermunicipal Grande ABC promove o 
planejamento e a articulação de ações de caráter 
regional.  

 

 Criada em 1990, a entidade passou a ser o primeiro 
consórcio multisetorial de direito público e natureza 
autárquica do país em fevereiro de 2010.  



 Busca ampliar as políticas públicas em diversas 

ações que perpassam por diversos Grupos, 

conhecidos como GT´s : GT Casa Abrigo, GT 

Gênero, GT Racial, GT Criança e Adolescente entre 

outros. 

 São representantes das 7 cidades que participam 

dessas ações.  

 



Finalidades 

 Fortalecer e ampliar a rede regional de 

serviços voltados à proteção das 

mulheres em situação de violência, 

com ênfase na desconstrução cultural;  

 Facilitar na articulação dos serviços 

que permeiam estes municípios, 

trabalhando assim nas divisas  

 (fator territorial).  

 

 



Pontos Importantes na Parceria 

entre os Serviços 

 Participação em grupo do whatsapp em parceria 

com o Consórcio. 

 

 Reuniões Quinzenais para discussão de casos. 

 

 Visitas nas Casas Abrigos Regionais. 

 

 Articulações com os outros GTS no consórcio. 

 Participação nos seminários/ oficinas entre outras 

ações; 

 

 

 



Referências 

 http://consorcioabc.sp.gov.br/conquistas 

 

 http://consorcioabc.sp.gov.br/dimensao-

inclusao-social-e-direitos-humanos 

 

 Arquivo Casa Beth Lobo 

 Consórcio Regional do Grande ABC  

Rua Ramiro Calleoni, n 5 – Centro de Santo 

André – contato@consorcioabc.gov.br 
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“Nasci em tempos rudes.  

Aceitei contradições, lutas e perdas como 

lições de vida e delas me sirvo.  

Aprendi a viver.” 

(Cora Coralina). 

 


