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LEVANTO OS OLHOS PARA OS CEÚS É PERGUTO:
 DE ONDE VEM MEU  SOCORRO? O MEU SOCORRO VEM DO SENHOR
 QUE CRIOU O CÉU E A TERRA. (SALMO 121)
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   SINAL VERMELHO           SINAL VERMELHO        

 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SP PARTICIPA DA CAMPANHA 
SINAL VERMELHO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O evento foi realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp) e teve o objetivo de oficializar a união entre o poder 
público e a sociedade civil organizada em prol da defesa da mulher

A presidente do 
Conselho da 
Mulher Empre-

endedora e da Cultura 
(CMEC), da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP) e da Federação 
das Associações Comer-
ciais do Estado de São 
Paulo, Ana Claudia Ba-
dra Cotait, participou 
nesta terça-feira (dia 21), 
de evento com deputados 
estaduais para assinatura 
do termo de adesão das 
entidades à Campanha 
Sinal Vermelho Contra a 
Violência Doméstica.

O evento foi reali-
zado na Assembleia Le-
gislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp) e teve 
o objetivo de oficializar a 
união entre o poder pú-
blico e a sociedade civil 
organizada em prol da 
defesa da mulher

A ideia da campanha 
é que as vítimas de agres-
sões consigam pedir aju-
da de forma silenciosa, 
por meio de um “X” ver-
melho marcado na pal-
ma da mão. Dessa forma, 
funcionários dos estabe-
lecimentos parceiros ou 
qualquer pessoa que vê 
a mensagem possa agir 
acionando a Polícia Mi-
litar, por meio do telefo-
ne 190. A iniciativa prevê 
que a pessoa não precise 
se identificar nem acom-
panhar a polícia e nem 
ser testemunha do ocor-
rido.

Essa iniciativa foi 
lançada pelo Conse-
lho Nacional de Justiça 
(CNJ) e pela Associação 
dos Magistrados Brasi-
leiros (AMB) para criar 
e fortalecer uma rede de 

denúncias contra a vio-
lência doméstica durante 
a pandemia da Covid-19. 
A ACSP e a Facesp vão 
divulgar juntas essa cam-
panha para milhares de 
varejistas da capital e de 
cidades paulistas.

O termo foi assinado 
pela presidente do CMEC 
durante sessão solene re-
alizada no Plenário Jus-
celino Kubitschek e pe-
los presidentes da Alesp, 
Carlão Pignatari, e da 
Apamagis (Associação 
Paulista de Magistrados), 
Vanessa Mateus.

“É um prazer enor-
me estar fazendo parte 
dessa parceria”, disse 
Ana Claudia Cotait.

A motivação para 
propor essa estratégia 
para fiscalizar a violência 
contra a mulher partiu 

de um levantamento re-
alizado pelo Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pú-
blica, que, entre os meses 
de março e abril de 2019 
(início da pandemia), 
constatou que houve um 
aumento de 22% nos ín-
dices de feminicídio no 
País.

De acordo com as 
instituições jurídicas res-
ponsáveis, a campanha 
Sinal Vermelho já conta 
com o apoio de mais de 
dez mil farmácias, droga-
rias, bancos, shoppings e 
outros estabelecimentos.

Fonte:Associação Co-
mercial SP.


