
Viver sem violência
É UM DIREITO

# N Ã O S E C A L E

ENFRENTAMENTO 
À VIOLÊNCIA CONTRA

AS MULHERES
ACOLHIMENTO
AUTONOMIA
EMPODERAMENTO

Com o objetivo de oferecer um espaço de proteção e abrigo 
para as mulheres  vítimas de violência, a Fundação La Salle 
mantém o Centro Regional de Abrigamento para Mulheres em 
Situação de Risco e Violência (CRAM). Localizado na Região 
Metropolitana de Porto Alegre, o local atende mulheres de 
diversas cidades do Rio Grande do Sul.

O CRAM é um local seguro que oferece moradia protegida e 
atendimento integral às mulheres em risco de morte iminente, 
acompanhadas ou não de seus filhos, em razão da violência 
doméstica. É um serviço de caráter sigiloso e temporário, no 
qual as usuárias permanecem por um período determinado.
Com capacidade para abrigar 40 pessoas, o CRAM oferece 
quartos, banheiros individualizados, refeitório, biblioteca e 
áreas de lazer. 

CONHEÇA O CRAM

SERVIÇOS OFERTADOS

ALÉM DA CASA DE ACOLHIMENTO, 
O PROJETO OFERECE OS SEGUINTES SERVIÇOS:

●  Atividades em grupo, com espaços para palestras, oficinas e 
ações com temáticas diversas; 

●  Interlocução com pesquisas acadêmicas da Universidade La 
Salle sobre a violência de gênero.

●  Atendimento especializado interdisciplinar de profissionais 
da Psicologia e do Serviço Social, atuando de forma integrada 
com a área jurídica e de saúde da rede pública.

O CRAM possui um Termo de Colaboração com a Universidade 
La Salle através do qual integra a Universidade do Sentido, 
uma iniciativa criada pelo Papa Francisco inspirada por uma 
nova lógica: da cultura da escuta, do encontro, da 
solidariedade e do cuidado.



ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

O serviço realizado no CRAM é 
caracterizado como proteção social 
especial de alta complexidade do 
Sistema Único de Assistência Social. 
Com início em 2019, hoje é uma opção 
para contratação pelos municípios 
gaúchos. 

FONE: (51) 3031.3169
Para mais informações entre em contato:

E-MAIL: cram@fundacaolasalle.org.br 
SITE: www.fundacaolasalle.org.br

PARCERIA COM PREFEITURAS

A VIOLÊNCIA 
CONTRA A 
MULHER 

É UMA DAS 
PRINCIPAIS 
FORMAS DE 
VIOLAÇÃO 

DOS DIREITOS
 HUMANOS.

fundacao.lasalle
SIGA, CURTA E COMPARTILHE!


