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Aplicativo contra a violência
O Proteja-se poderá ser usado para enviar mensagens
de denúncias sobre violação de direitos humanos
contra mulheres, crianças, idosos e deficientes

CATARINA LIMA
redacao@grupojbr.com

Distrito Federal conta agora
com mais uma ferramenta de
denúncia de casos de violência e violação dos direitos humanos. Trata-se do aplicativo Proteja-se
– disponível para celulares – em que
mulheres, idosos, crianças, pessoas
com deficiência e demais grupos
em situação de vulnerabilidade poderão usar para o envio de mensagens de denúncias para os órgãos
de enfrentamento à violência.
A pessoa denunciante poderá
ser atendida por meio um chat ou
em libras, caso seja necessário. O
aplicativo também possibilita a inclusão de fotos e de vídeos à solicitação de ajuda. Um atendente receberá o material e encaminhará as
informações a um ou mais órgãos
de do Sistema Nacional Integrado
de Direitos Humanos, que são Ministério Público, Poder Judiciário,
Segurança Pública, Conselhos Tutelares e a rede de equipamentos de
acolhimento do GDF.
O GDF também firmou uma parceria com o governo federal para
ter acesso às denúncias de mulheres do DF feitas por meio dos canais
Disque 100 e o Ligue 180. Segundo a
secretária da Mulher, Ericka Filippelli, isso possibilitará aos órgãos
de segurança, mais agilidade nas
ações de combate à violência.
“Tenho certeza que o resultado
do lançamento deste aplicativo –
aliado às políticas que já desenvolvemos de proteção das famílias,
com a aprovação no Congresso Nacional – vai tratar os crimes de violência doméstica com mais rigor.
Nós vamos conseguir zerar os casos de violência doméstica no DF”,
destacou o governador do DF, Ibanes Rocha, em seu discurso.
“As pessoas já usavam o Disque
180 e o Disque 100, no entanto, esses
dados demoravam para chegar ao
Distrito Federal. A partir de agora,
com esse acordo de cooperação, o
Distrito Federal passa a acessar o sistema de informações do governo fe-
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deral. Isso significa mais agilidade
no atendimento, a possibilidade de
acompanhar a mulher em situação
de violência e, assim, proporcionar
o acompanhamento dessa pessoa
aos nossos serviços psicossociais e
oferecer o apoio da rede de acolhimento”, explicou Ericka.
Segundo a secretária, o aplicati-

“A PARTIR DE AGORA
O DF PASSA A ACESSAR O
SISTEMA DE INFORMAÇÕES
DO GOVERNO FEDERAL. ISSO
SIGNIFICA MAIS AGILIDADE
NO ATENDIMENTO, A
POSSIBILIDADE DE
ACOMPANHAR A MULHER
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA”
ERICKA FILIPELLI, secretária da

Mulher

vo é uma forma inteligente de as
pessoas denunciarem casos de violência e violação dos direitos humanos. “O aplicativo já está disponível no Google Play, todas as pessoas já podem baixá-lo. Em breve
também estará disponível na Apple. As denúncias feitas vão para o
mesmo sistema”, explicou.
Ao comentar o mais recente caso
de feminicídio acontecido no DF,
uma mulher morta por apedrejamento por seu companheiro, a secretária de Direitos Humanos disse: “nosso maior desafio na questão do feminicídio é a denúncia. A
gente tem que criar canais e incentivar as pessoas a denunciarem as
situações de violência. Não podemos mais admitir amanhecer sendo pegas de surpresa com casos como esse. Muitas vezes essas mulheres nunca foram às delegacias. O
objetivo do Proteja-se é ampliar a
rede de atendimento, ampliar a
possibilidade de as pessoas chegarem ao poder público”, frisou.
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O governador Ibaneis Rocha na cerimônia de lançamento do aplicativo

