
NÃO SE CALE DIANTE 
 DA VIOLÊNCIA!

Combater a violência doméstica e
familiar contra a mulher é papel de

toda sociedade.

Por Liliane Lopes e Vanessa Mascarenhas,
professoras do curso de Direito da UEFS, e
Luiz Gustavo  e Naiara Cerqueira,
graduandos em Direito pela UEFS e
extensionistas do Projeto de Mediação
Popular e Orientação sobre Direitos.

@mediacaoeorientacaouefs



Caso presencie
ou vivencie
qualquer 
situação
de violência,
procure as
autoridades!

@mediacaoeorientacaouefs



VOCÊ SABE 
COMO 

DENUNCIAR? 

DIGA NÃO À VIOLÊNCIA
CONTRA MULHERES!

@mediacaoeorientacaouefs

CALAR É PERMITIR,
 DENUNCIAR É COMBATER!



Central de Atendimento à Mulher ou
Ligue 180, funciona 24 horas por dia, todos
os dias. A ligação é gratuita e pode ser
feita de qualquer lugar do Brasil. A
denúncia é anônima e os casos recebidos
pela central são encaminhados ao
Ministério Público e às redes de proteção
da mulher.

@mediacaoeorientacaouefs

Ligue 180



Polícia Militar. Trata-se de
serviço de emergência. 
É o serviço de atendimento
que deve ser acionado
quando a violência está
sendo empregada naquele
exato momento, ou seja,
quando o agressor está
praticando a violência,
colocando a vítima em
estado de risco,
ameaçando sua vida.

 @mediacaoeorientacaouefs

Ligue 190



Disque Direitos Humanos é um serviço
telefônico de recebimento, encaminhamento
e monitoramento de denúncias de violação de
direitos humanos. Trata-se de um serviço
dirigido à proteção de grupos em situação de
vulnerabilidade, como crianças, adolescentes,
pessoas em situação de rua, pessoas com
deficiência, população LGBTQI+, e que
também pode ser acionado para proteção às
mulheres.

@mediacaoeorientacaouefs

Ligue 100



Você não está sozinha!
Não se cale!

Basta desenhar um
“X” vermelho na mão e exibi-lo
ao funcionário de alguma
farmácia conveniada.
Imediatamente os atendentes
acionam a polícia para
atendimento à mulher, que
terá à sua disposição uma rede
de apoio já preparada para
acolher essa vítima.

 Sinal vermelho contra a violência
doméstica

@mediacaoeorientacaouefs

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)



Por sites: Ligue180.mdh.gov.br e Ouvidoria
Online:  https://ouvidoria.mdh.gov.br . Também
aceitam denúncias e provas da agressão ou violação
de direitos como fotos, por exemplo.

Envio de mensagem para o email:
disquedireitoshumanos@sdh.gov.br. 

Por aplicativo: DIREITOS HUMANOS BRASIL. app.
Criado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos
direitos humanos, para ajudar a denunciar dentro de
casa neste momento de pandemia. 

Pelo WhatsApp: (11) 94494 - 2415. Criado pelo Instituto
Avon, o programa Você Não Está Sozinha, um robô
capaz de orientar mulheres a denunciarem agressões.
A assistente virtual está disponível independente da
localização da vítima.

Você está em casa não tem como
ligar ou sair? Veja outras formas de

denunciar:

@mediacaoeorientacaouefs



 @mediacaoeorientacaouefs
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