Sobre o SOS Mulher e Família de Uberlândia
O SOS Mulher e Família de Uberlândia é uma organização não governamental (ONG), fundada
em 06 de março de 1997, sem qualquer discriminação e preconceito de sexo/gênero, classe,
raça/etnia, nacionalidade, orientação sexual, credo religioso ou político partidário. A instituição
é laica, autônoma, constituída como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.
A missão da ONG é contribuir para a cultura da paz mediante atendimentos psicossociais e
jurídicos gratuitos voltados a pessoas que vivenciam violência conjugal e familiar em
Uberlândia e região. Também busca realizar atividades educativas e preventivas junto à
comunidade, tendo como destaque o serviço pioneiro prestado pela Patrulha de Atendimento
Multidisciplinar – PAM, programa que realiza abordagens domiciliares em caso de violência
familiar. Tal iniciativa é fruto de parceria entre a ONG, a Universidade Federal de Uberlândia, a
Polícia Militar de Minas Gerais e a Prefeitura Municipal de Uberlândia.
A ONG busca ser um centro de referência com excelência em pesquisa e ações e
atendimentos que minimizem situações de violência conjugal e familiar no Brasil, a partir do
atendimento social, histórico, psicológico, jurídico e afins em situações de violência conjugal e
familiar, seja física, sexual, patrimonial, psicológica ou moral.
Os atendimentos são realizados por uma equipe interprofissional, podendo ser individual, com
o casal e/ou com a família. Também pode ser com grupo de pessoas que vivenciam a violência
ou que são autores de violência, conforme as necessidades e possibilidades de cada caso.
A maior parte dos casos atendidos na ONG é relacionada à violência física, psicológica e
sexual. Já nos casos atendidos pela Patrulha de Atendimento Multidisciplinar, o maior número
de ocorrências relaciona-se a ameaças, lesão corporal e agressões.
Atualmente o SOS conta com aproximadamente 40 colaboradores, voluntários e estagiários de
áreas como: Serviço Social, Psicológica, Jurídica, Administrativa, Educação, Comunicação,
entre outras.
O SOS funciona de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Rua Feliciano de
Morais, 62, bairro Aparecida. O telefone para contato e agendamento de atendimento é
(34)3215-7862.

SOS MULHER E FAMÍLIA DE UBERLÂNDIA – ONG pela Paz Conjugal e Familiar
R. Feliciano de Morais, 62 - Aparecida – Tel: (34)3215-7862
diretoria@sosmulherfamiliauberlandia.org.br ; administrativo@sosmulherfamiliauberlandia.org.br
comunicação@sosmulherfamiliauberlandia.org.br

