Atendimento à mulher
brasileira em situação
de violência no exterior
informar à
atendente em
português

na Espanha

a ligação
é grátis
funciona 24h

900 990 055 opção 1 e informe o número
61 - 3799.0180
em Portugal ligue 800 800 550 opção 1 e informe o número
61 - 3799.0180
na Itália
ligue 800 172 211 opção 1 e informe o número
61 - 3799.0180
ligue

Violência contra a mulher:

Você pode combater
a impunidade.

Uma vida sem violência é um direito das mulheres

O Ligue 180 ouve e orienta

Lei Maria da Penha

Nós ouvimos e orientamos sobre seus direitos. Damos apoio às
mulheres em situação de risco ou que sofrem violência. As
informações fornecidas se transformam em ajuda e auxiliam no
monitoramento da rede de atenção à mulher em todo o país e
no exterior.

A Lei Maria da Penha, N* 11.340, veio para pôr um ponto final na
violência contra as mulheres. Coíbe a violência doméstica e
familiar contra a mulher e estabelece medidas de prevenção,
assistência e proteção, além de punição aos agressores.

O Ligue 180 é gratuito, confidencial e 24h
É um serviço de utilidade pública, gratuito, confidencial e com
atendimento 24h, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República. A ligação pode ser feita de qualquer
parte do país e do Exterior.

Os tipos de violência contra a mulher
Violência física, sexual, moral e psicológica. Esses tipos de
violência estão presentes em todas as classes sociais e em todas
as regiões do Brasil e no exterior.

No exterior
Busque, sem receio, apoio no consulado brasileiro mais próximo.
O consulado é o atendimento do Governo Brasileiro no exterior.
O Brasil é signatário de convenções e assistência às mulheres em
situação de violência no exterior.

Garantia de proteção
O consulado prestará atendimento às vítimas diretas e indiretas de
tráfico de pessoas e de mulheres em situação de violência, seja
qual for a situação migratória e de ocupação. E ainda garantirá a
proteção da privacidade e da identidade das pessoas.

