
Pela aprovação imediata do PL 1267/2020 para ampliação da divulgação 
do disque 180 enquanto durar a pandemia 
 
A chegada avassaladora do Covid-19 adensa desigualdades e violências. As mulheres sentem 
com mais força, já que muitas são chefes de família nas periferias, são a maioria das 
trabalhadoras informais e trabalhadoras da saúde e são as responsáveis pelo trabalho 
doméstico. O isolamento social, recomendado pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
aumenta significativamente a violência doméstica contra mulheres e meninas no mundo. 
  
A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que as pessoas permaneçam em suas 
casas. Mas nem sempre a casa é um local seguro para mulheres e meninas. Em 2018, 92,5% 
dos casos de feminicídio – num total de 15.925 mulheres assassinadas - foram praticados 
por um homem com quem aquela mulher tinha ou já tivera um relacionamento amoroso, de 
acordo com o levantamento da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos 
Deputados. Mais de 60% delas são mulheres negras, que apesar de serem as que mais 
denunciam casos de violências domésticas, sofrem duplamente: pela atuação de seus 
agressores e pela omissão do Estado. 
 
Durante a pandemia já se registra o agravamento da violência doméstica no mundo. Na 
China as denúncias de agressão contra mulheres triplicou, só em Paris houve um aumento 
de 36% de casos. No Brasil, país onde cinco mulheres são espancadas a cada dois minutos e 
39,2% dos feminicídios aconteceram em casa, não seria diferente. Com apenas um mês de 
isolamento social, no Rio de Janeiro, a violência subiu 50%. O Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, pouco tem respondido ao aumento da violência contra as 
mulheres em tempos de epidemia. A ministra Damares insiste em propor medidas vazias 
para lidar com o aumento da violência e assume não ter qualquer intensão em retomar a 
política de combate a todas as formas de violência contra as mulheres.  
 
O Ligue 180 é um serviço que tem se demonstrado eficaz na defesa e proteção das mulheres 
vítimas de violência. A ampla divulgação do serviço para a sociedade representa a garantia 
do direito à vida e à integridade física de milhares de mulheres de uma forma pedagógica, 
conscientizando a sociedade sobre a gravidade do problema e ampliando o conhecimento 
sobre os serviços disponíveis. 
 
A proteção às mulheres brasileiras é imperativo de cidadania para a construção de um 
paradigma de sociedade na qual todas as pessoas tenham seu direito à vida e à integridade 
física assegurados. Nos queremos vivas hoje e sempre. 
 
O PL, de autoria da mandata de Talíria Petrone, em conjunto com a bancada feminista do 
PSOL, tramita hoje no Congresso, em caráter de urgência, garantindo a prioridade de 
votação e agora precisa que seja votado o seu mérito. Diversas lideranças dos seguintes 
partidos:  PSB, PT, Rede, PCdoB, PDT, Pros, MDB, DEM e Cidadania no Congresso Nacional 
também abraçaram a iniciativa, tão necessária para o momento que estamos vivendo.  
 
 
Assinam 
Meu Voto Será Feminista. 

Lídice da Mata – Deputada Federal 
 
 
AMB - Articulação das mulheres Brasileiras 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242384


Agora é que são Elas  
Agora é com a Gente 
Casa da Mulher do Nordeste 
Centro das Mulheres do Cabo 

Centro Feminista de Estudos e Assessoria/CFEMEA  
Codeputada Erika Hilton 
Coletivo Nossas vidas importam (SP) 
Coletivo de Mulheres da Noroeste (SP) 
Coletivo Mulher Vida 
FENATRAD – Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas 
Feminicidade  
Fórum de Mulheres de Pernambuco 
INESC - Instituto Estudos Socioeconomicos 
JUNTAS – Codeputadas Estaduais (PE)  
Liberta Elas 
MAPE - Mulhere do Audiovisual de Pernambuco 

#MapadasMina 
Mídia Ninja 
Mulheres do Audiovisual Brasil 
Ocupa Política 
Ong Cidadania Feminina 
Plataforma Pela Reforma do Sistema Político 
Rede de Mulheres Negras de Pernambuco 
RBdC  - Rede Brasileira de Conselhos  
RENFA - Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas 
SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia  
Secretaria Nacional da Mulher Trabalhadora da CUT 
UNEAFRO 
Vereadora Bella Gonçalves 
 


