Número
de
serviços
especializados de atendimento à
mulher cresce 309% em dez anos
(SPM, 13/08/2014) Segundo a Central de Atendimento à mulher, o número
de serviços especializados nos casos de violência doméstica e familiar, abuso
sexual e saúde da mulher, cresceu de 332 para 1027 em todo o país entre os
anos de 2003 e 2013, o que representa um aumento de 309% no período.
Acesse a íntegra no Portal Compromisso e Atitude: Número de serviços
especializados de atendimento à mulher cresce 309% em dez anos (SPM,
13/08/2014)

Senado aprova projeto que cria
central
de
denúncias
de
violência contra mulher
(Rádio Senado, 06/08/2014) Proposta que agora segue para sanção da
Presidência da República pretende transformar o Ligue 180 em Disque 180.
De acordo com o novo projeto o Governo Federal seria então o responsável
pelo serviço de atendimento as vítimas e não mais de orientação como era
anteriormente.
Acesse a íntegra no Portal Compromisso e Atitude: Senado aprova
projeto que cria central de denúncias de violência contra mulher (Rádio
Senado, 06/08/2014)

A importância de mensurar e
punir os danos da violência
‘invisível’
(Portal Compromisso e Atitude, 05/08/2014) “Pela ‘imaterialidade’ da
violência psicológica, se não houver um protocolo de atendimento que ajude
a formular as perguntas certas, sempre haverá espaço para não levar a sério
a violência que é cometida”, afirma Maria Cecília Minayo, pesquisadora
e coordenadora do Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde
da Fundação Oswaldo Cruz.
Acesse a íntegra no Portal Compromisso e Atitude: A importância de
mensurar e punir os danos da violência ‘invisível’ (Portal Compromisso e
Atitude, 05/08/2014)

Utilidade pública: divulgação do
Ligue 180 é autorizada pelo TSE
(TSE – 18/07/2014) O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
ministro Dias Toffoli, autorizou a veiculação de cinco propagandas
institucionais de órgãos do Governo Federal em veículos de comunicação,
durante o período eleitoral, devido a utilidade pública dos serviços. Um deles
foi a divulgação do número da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180.
Acesse a matéria no Portal Compromisso e Atitude: Utilidade pública:
divulgação do Ligue 180 é autorizada pelo TSE

Nota da SDH-PR sobre o Dia do
Orgulho LGBT
(Portal SDH, 29/06/2014) Neste sábado (28) foi comemorado o Dia
Internacional do Orgulho LGBT. A data é marcada pelo episódio conhecido
como Stonewall Inn, ocorrido em 1969, em Nova Iorque, quando a população
LGBT uniu-se em uma manifestação contra constantes agressões policiais.
A violência contra a população LGBT que despontou em Stonewall se
perpetua até hoje. Dados do 2° Relatório Sobre Violência Homofóbica 2012,
realizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
(SDH/PR), apontam que o número de denúncias de violações de direitos
humanos contra a população LGBT cresceu 166% de 2011 para 2012,
saltando de 1.159 para 3.084 registros. As fontes são o Disque 100, em
conjunto com o ligue 180, da Secretaria de políticas para Mulheres (SPM), e
a Ouvidoria do Sistema único de Saúde (SUS).
Para tanto, a SDH/PR lançou em 2013 o Sistema Nacional LGBT. O Sistema
tem o objetivo de promover a articulação entre os governos federal, estaduais
e municipais, além da sociedade civil, para a efetivação políticas afirmativas
e de combate à homofobia.
A Secretaria também construiu em 2011, em parceria com o Ministério da
Justiça, um Termo de Cooperação Técnica para o Enfrentamento às
Homofobias. O termo foi assinado com 17 estados, e foram criados grupos de
trabalho de Segurança Pública LGBT nos estados do Amazonas, Pará,
Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Também foram implementadas alas específicas para gays, travestis e
transexuais nos presídios dos estados de Mato Grosso, Paraíba e Rio Grande
do Sul, além de Minas Gerais que já possuía a ala desde 2009. Foram criadas
unidades de polícia especializadas em crimes de ódio e delitos de intolerância

nos estados do Pará, Pernambuco e Paraíba. Quanto a capacitação de
policiais no atendimento a população LGBT foram realizadas nos estados do
Pará, Pernambuco e Rio Grande do Sul.
Ainda fazem parte das ações a criação de oito Comitês de Enfrentamento a
Homo-Lesbo-Transfobia no AC, PA, PI, AM, DF, AL, RS e SP, espaços de
controle social e acompanhamento das denúncias de violação dos direitos
humanos de LGBT reportadas ao Disque 100.
Stonewall Inn- Na década de 60 nos Estados Unidos, a comunidade LGBT era
constantemente reprimida e até presa sem razão. Na noite do dia 28 de junho
de 1969, contudo, algo diferente ocorreu: os usuários de um bar LGBT em
New York, Stonewall Inn, resistiram à prisão, e a polícia perdeu o controle da
batida. Uma multidão se reuniu na rua, na frente do bar, encurralando a
polícia dentro do mesmo. A tropa de choque foi convocada, e o cenário virou
uma praça de guerra, com confrontos violentos que duraram por seis dias.
Assessoria de Comunicação Social
Acesse o site de origem: Nota da SDH-PR sobre o Dia do Orgulho LGBT

Aplicativo para celular amplia
canais para denúncia de
violência contra mulher
(Blog do Planalto – 22/06/2014) Com o objetivo de ampliar as plataformas
de denúncias de violência contra a mulher, a Secretaria de Políticas para as
Mulheres (SPM) lançou um aplicativo para celular e tablet, o Clique 180. A

solução, assim como o Ligue 180, permite às mulheres vítimas de violência e
às pessoas que testemunharem essas situações, fazer denúncias à Central de
Atendimento à Mulher.
Acesse a íntegra no Portal Compromisso e Atitude: Aplicativo para celular
amplia canais para denúncia de violência contra mulher

Ligue 180: Violência física
aparece em 54% das ligações e
violência psicológica, em 30%
(Portal Brasil, 20/06/2014) A Secretaria de Políticas para as Mulheres
divulgou dados dos atendimentos do ano de 2013 que mostram algumas
evoluções e detalham as situações vividas pelas vítimas. A Central de
Atendimento à mulher atingiu 532.711 registros no ano passado, totalizando
quase 3,6 milhões de ligações desde que o serviço foi criado, em 2005.
Acesse a íntegra no Portal Compromisso e Atitude: Violência contra
mulher é combatida com disque-denúncia (Portal Brasil – 20/06/2014)

Denúncias de violência contra a
mulher no Ligue 180 aumentam
60% após campanha
(Agência Brasil, 18/06/2014) A ministra da Secretaria de Políticas para as
Mulheres, Eleonora Menicucci, disse hoje (18) que as denúncias de violência
contra a mulher recebidas pelo Ligue 180 nas últimas três semanas
aumentaram em 60%. As ligações passaram de uma média de 12 mil para 20
mil por dia.
Acesse a íntegra no Portal Compromisso e Atitude: Denúncias de violência
contra a mulher no Ligue 180 aumentam 60% após campanha (Agência Brasil
– 18/06/2014)

As brasileiras ganham com a
Copa, por Eleonora Menicucci
(Folha de S.Paulo, 16/06/2014) A Copa é um momento privilegiado para o
país. O impacto dos investimentos no PIB, com seu efeito multiplicador,
deverá superar os R$ 180 bilhões até 2019. O legado do Mundial deverá ser
aprimorado nos próximos anos para benefício de todos.
As mulheres, entretanto, serão especialmente beneficiadas. A começar pelos
investimentos em mobilidade urbana. As mudanças nos sistemas de
transporte público, com o aumento da segurança e a redução do tempo de
deslocamento, contribuirão para o enfrentamento à violência contra nós.
Acesse a íntegra no Portal Compromisso e Atitude: As brasileiras ganham
com a Copa

Denúncia de violência contra
mulheres aumenta 40%
(Brasil de Fato, 05/06/2014) Em briga de marido e mulher, se mete a
colher sim. Esse é o espírito da campanha “Eu ligo 180”, lançada na semana
passada, pelo governo federal, para estimular denúncia de violência de
gênero em todo o país. O pacote da campanha inclui filmes e merchandising
em TV, anúncio em rádio, jornais, internet, outdoors, além de painéis em
metrôs, paradas de ônibus e outros espaços públicos. Também contou com a
participação voluntária das atrizes Luana Piovani e Sharon Menezes.
Leia também: Câmara aprova criação de Disque Denúncia para violência
contra mulher (G1/Política)
DataSenado: 13,5 milhões de brasileiras já sofreram agressão (Jornal do
Senado)
Cerca de 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência ao longo de sua
vida (Portal Brasil)
Acesse a íntegra no portal Compromisso e Atitude: Denúncia de violência
contra mulheres aumenta 40%

