Ligue 180 registra mais de 555
mil atendimentos este ano
(Portal Brasil, 09/08/2016) Quase 68 mil atendimentos, equivalentes a
12,23% do total, são relatos de violência
Em 11 anos de funcionamento, cerca de 5,4 milhões de atendimentos foram
realizados pela Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. Somente no
primeiro semestre de 2016, a central contabilizou 555.634 atendimentos, em
média 92.605 atendimentos por mês e 3.052 por dia.
Os dados foram revelados nesta terça-feira (9), em balanço da Secretaria de
Políticas para as Mulheres (SPM). A maior parte dos atendimentos no período
serviu para prestação de informações (53,9%), seguida por encaminhamentos
para outros serviços de teleatendimento (23,5%), como o 190 da Polícia
Militar.
Quase 68 mil atendimentos, equivalentes a 12,23% do total, são relatos de
violência: 51% correspondem a violência física; 31,1% psicológica; 6,51%
moral; 1,93% patrimonial; 4,30% sexual; 4,86% cárcere privado; e 0,24%
tráfico de pessoas.
Sensibilização
A maioria das denúncias é feita pela própria vítima (67,9%), e mais da
metade das mulheres que sofrem com a violência são negras (59,7%). De
acordo com a SPM, os registros de violência realizados por outras pessoas,
como parentes, vizinhos e amigos, aumentaram 93% no primeiro semestre
deste ano, em relação ao mesmo período de 2015.
Isso demonstra, para a Secretaria, maior envolvimento e sensibilização com o
sofrimento das mulheres, indicando redução da tolerância com a violência
contra a mulher.
O número da primeira metade de 2016 é 52% maior que o de atendimentos
realizados no mesmo período de 2015, 364.627. Ainda comparado ao

primeiro semestre do ano passado, os dados deste ano são 142% maiores nos
registros de cárcere privado, com a média de dezoito por dia, e de 147% nos
casos de estupro, média de treze por dia.
“Nós temos maiores números sim, mas isso representa que as mulheres saem
da invisibilidade e fazem a denúncia. Nós podemos, através do braço
repressor do Estado, trazer a garantia de que a mulher é sujeito de direitos e
que nós somos iguais, resgatando a dignidade da mulher”, afirma Fátima
Pelaes, Secretária Especial de Políticas para as Mulheres.
Criado em 2005 pela SPM, o serviço é gratuito e preserva o anonimato de
quem faz a ligação. A partir de março de 2014, o teleatendimento também
adquiriu a função de disque-denúncia, e desde então já foram realizados
103.410 registros do tipo.
Além de denúncias de violência, o Ligue 180 também serve para solicitação
de informações sobre os direitos das mulheres e a legislação vigente,
reclamações sobre os serviços da rede de atendimento e encaminha as
mulheres para outros serviços, caso necessário.
Acesse no site de origem: Ligue 180 registra mais de 555 mil atendimentos
este ano (Portal Brasil, 09/08/2016)

Ato de divulgação do Balanço
2014
e
Lançamento
da
Ampliação da Central de
Atendimento à Mulher – Ligue

180 Internacional – Distrito
Federal, 06/03/2015
A Secretaria de Política para as Mulheres da Previdência da República
realiza nesta sexta-feira, 06 de março o ato de divulgação do Balanço 2014 e
Lançamento da Ampliação da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180
Internacional, conforme convite abaixo:

