
REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
CONTRA MULHERES E MENINAS

Existem vários órgãos do governo e organizações não governamentais 
que têm como objetivo garantir os direitos das mulheres e prestar apoio a 
mulheres em situação de violência. Veja abaixo como acessá-los:

DISQUE 100

O Disque Direitos Humanos também é um canal gratuito, que funciona todos os dias 
das 8h às 22h, inclusive nos fins de semana e feriados, e recebe denúncias 
anônimas de violações de direitos humanos, especialmente violações que atingem 
as populações mais vulneráveis, como crianças, adolescentes, mulheres, pessoas 
negras, idosas, LGBTTI+, com deficiência etc. As denúncias feitas por telefone são 
analisadas e encaminhadas aos órgãos responsáveis no prazo máximo de 24 horas. 
Além disso, o canal orienta sobre direitos humanos e sobre como acessar os 
serviços de atendimento, proteção, defesa e responsabilização em casos de violação 
de direitos.

O Disque 100 pode ser acessado por meio dos seguintes canais:

• Discagem direta e gratuita do número 100 - Disque 100
• Envio de mensagem para o e-mail disquedireitoshumanos@sdh.gov.br
• Crimes na internet através do portal www.disque100.gov.br
• Ouvidoria Online Clique 100: www.humanizaredes.gov.br/ouvidoria-online
• Ligação fora do Brasil através do número +55 61 3212.8400

Para saber mais, acesse:  crianca.mppr.mp.br/pagina-3.html

PROTEJA BRASIL

Aplicativo gratuito para celulares que permite fazer denúncias, localizar 
os órgãos de proteção mais próximos e se informar sobre as diferentes 
violações contra crianças e adolescente.

Para saber mais, acesse: www.protejabrasil.com.br

Para saber mais, acesse: 
www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/ligue-180

PLP 2.0

Aplicativo para mulheres em situação de violência, que possuem medida 
protetiva expedida pela Justiça. Em caso de urgência, o aplicativo poderá 
ser usado para acionar a Segurança Pública, as Patrulhas Maria da Penha 
e as PLPs (Promotoras Legais Populares).

Para saber mais, acesse: themis.org.br/fazemos/plp-2-0/

METE A COLHER

Rede online de apoio entre mulheres, para enfrentar a violência doméstica e o abuso 
em relacionamentos.

Para saber mais, acesse: www.meteacolher.org

JUNTAS

Aplicativo de celular que possibilita que mulheres em situação de risco se 
cadastrem e estejam conectadas a uma rede de pessoas protetoras, que podem ser 
facilmente acionadas em caso de urgência. Também conecta a usuária à rede de 
instituições que combatem a violência contra as mulheres.

Para saber mais, acesse: juntas.geledes.org.br

LIGUE 180

É a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, um serviço de 
utilidade pública gratuito e confidencial, que orienta as mulheres sobre seus 
direitos e faz os encaminhamentos para os serviços que compõem a Rede de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O Ligue 180 também atua como 
disque-denúncia, com capacidade de envio de denúncias para a Segurança 
Pública com cópia para o Ministério Público de cada estado, além de atender 
reclamações sobre os serviços prestados pela rede de atendimento às mulheres. 
Funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e 
feriados, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil e de mais 16 países.
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NA SUA COMUNIDADE

Complete com as informações sobre os serviços oferecidos no seu bairro ou comunidade.

CONSELHO TUTELAR:

CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (CREAS):

CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS):

SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS PARA O ATENDIMENTO 
DOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES:

DELEGACIA DA MULHER:

GRUPOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL:
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