Organização das Voluntárias de Goiás

Programa Meninas de Luz
- Perguntas e Respostas Quem pode participar do Programa Meninas de Luz?
Adolescentes e jovens de até 21 anos de idade grávidas, vítimas de violência ou não.
O que o Programa Meninas de Luz oferece?
- Palestras socioeducativas relacionadas à adolescência, gravidez, violência,
planejamento familiar e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
- Atendimento social e psicológico;
- Apoio médico, odontológico e nutricional;
- Kit de enxoval para o bebê.
- Oficinas de artesanato e higiene e beleza;
- Recreação.
Como faço para me inscrever no Meninas de Luz?
A gestante deverá comparecer à unidade com os documentos pessoais, comprovante
de endereço e cartão da gestante.
O Programa oferece atendimento pré-natal?
Não. A gestante deverá realizar o pré-natal na Rede Básica de Saúde: CAIS, POSTOS
DE SAÚDE, HOSPITAIS E/OU MATERNIDADES.
Eu posso comparecer na Unidade só para buscar o kit de enxoval?
Não. Para receber o enxoval a gestante deverá estar inserida nos grupos e participar
das atividades oferecidas pelo Programa.
Agora, se o interesse for apenas pelo enxoval, a gestante poderá comparecer à sede
da OVG, na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, e procurar a Gerência de
Assessoramento e Benefícios para fazer a solicitação, munida dos mesmos
documentos listados acima mais o comprovante de renda familiar.
Qual a duração do atendimento na Unidade?
Para as adolescentes com idade gestacional de até 28 semanas, em torno de 4
meses. Acima de 28 semanas, as atividades duram 1 mês.
Depois que o bebê nascer, ainda posso participar das atividades?
Sim. A jovem mamãe poderá participar das atividades do grupo Pós-Parto até o bebê
completar 1 ano de idade.
A minha família também pode participar desse Programa?
Sim. É muito importante que os familiares também participem das atividades. Uma
vez ao mês acontecem reuniões e oficinas para o fortalecimento do vínculo familiar.
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Sou vitima de violência doméstica e sexual. Posso participar do Meninas de
Luz?
Pode participar desde que esteja com até 21 anos de idade e grávida.
Onde obter mais informações:
Rua Benjamin Constant, nº 239, Campinas, Goiânia - GO
(62) 3201-9506
E-mail: gercina.borges@ovg.org.br
Horário de Atendimento:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

