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Cenas de violência contra mulher em novelas
aumentam denúncias de agressões
THAYS ALMENDRA 

Da Redação

Alexandre Nero e Dira Paes em cena de "Fina Estampa" (25/8/2011)

Após as novelas "Mulheres Apaixonadas" e "A Favorita", a temática da violência contra a
mulher volta à tona na novela das nove, "Fina Estampa". O conflito acontece entre os
personagens Celeste (Dira Paes) e Baltazar (Alexandre Neto). Ela é agredida diariamente
pelo marido e ainda não teve coragem de denunciá-lo para a polícia. Segundo o autor,
Aguinaldo Silva, em entrevista ao UOL, a novela traz um debate sobre o porquê de as
mulheres não denunciarem os agressores. Ele acredita que a ficção tenha força para alertar

3 COMENTE

Câmeras Sony

A partir de 12x de
R$ 16,59. Não perca!

Relógios Feminino
A partir de 3x de
R$ 18,39.
Aproveite!

iPod
A partir de 11x de
R$ 20,82. Confira!

Anuncie no Shopping UOL

Colunas

Flávio Ricco
Fábio Assunção se
atrasa em gravação
de "Tapas & Beijos"

Sobre a novela Resumo da semana Personagens Fotos Fórum

Tamanho da letra Compartilhe Imprimir Comunicar erro

Recomendar Você recomenda Ce  
violência contra m  

Novelas

Amor e Revolução

Cordel Encantado

Fina Estampa

Malhação

Morde & Assopra

O Astro

Rebelde

Vidas em Jogo

Resumos do dia

Reality Shows

A Fazenda 4

Big Brother Brasil 11

Ídolos

Programação da TV

MTV

VH1 Brasil

Blogs e Colunas

Celebridades

Crítica

Enquetes

Fórum

Fotos

Quiz

Séries

Últimas Notícias

Vídeos

ASSINE 0800 703 3000 BATE-PAPO E-MAIL SAC VOIP E-MAIL GRÁTIS SHOPPING íNDICE PRINCIPAL

http://click.uol.com.br/?rf=entrete_televisao_menu-barra&u=http://entretenimento.uol.com.br/
http://televisao.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=entrete_televisao_menu-barra&u=http://entretenimento.uol.com.br/famosos/ranking-da-semana/
http://click.uol.com.br/?rf=entrete_televisao_menu-barra&u=http://celebridades.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=entrete_televisao_menu-barra&u=http://cinema.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=entrete_televisao_menu-barra&u=http://entretenimento.uol.com.br/humor/
http://click.uol.com.br/?rf=entrete_televisao_menu-barra&u=http://musica.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=entrete_televisao_menu-barra&u=http://musica.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=entrete_televisao_menu-barra&u=http://musica.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=entrete_televisao_menu-barra&u=http://televisao.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=entrete_televisao_menu-barra&u=http://televisao.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=entrete_televisao_menu-barra&u=http://televisao.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=entrete_televisao_menu-barra&u=http://televisao.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=entrete_televisao_menu-barra&u=http://televisao.uol.com.br/a-fazenda/
http://guia.uol.com.br/
http://guia.uol.com.br/
http://entretenimento.uol.com.br/ultnot/
http://entretenimento.uol.com.br/ultnot/
http://entretenimento.uol.com.br/ultnot/
http://entretenimento.uol.com.br/ultnot/
http://entretenimento.uol.com.br/ultnot/
javascript:ShowFaleUOL();
http://click.uol.com.br/?rf=tele_mn_srelacionados_amauryjr&u=http://www.uol.com.br/amauryjr/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_mn_srelacionados_folha&u=http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/tvcelebridades/
http://televisao.uol.com.br/retrospectiva-da-decada/
javascript:ShowFaleUOL();
javascript:ShowFaleUOL();
javascript:ShowFaleUOL();
http://televisao.uol.com.br/retrospectiva-da-decada/?video=8847711
http://televisao.uol.com.br/retrospectiva-da-decada/?video=8847711
http://televisao.uol.com.br/retrospectiva-da-decada/?video=8847711
http://televisao.uol.com.br/retrospectiva-da-decada/?video=8847711
http://televisao.uol.com.br/retrospectiva-da-decada/?video=8847711
http://televisao.uol.com.br/retrospectiva-da-decada/?video=8847674
http://televisao.uol.com.br/retrospectiva-da-decada/?video=8847674
http://televisao.uol.com.br/retrospectiva-da-decada/?video=8847674
http://televisao.uol.com.br/retrospectiva-da-decada/?video=8847674
http://televisao.uol.com.br/retrospectiva-da-decada/?video=8847674
http://click.uol.com.br/?rf=tele_mn_srelacionados_amauryjr&u=http://www.uol.com.br/amauryjr/
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Ftelevisao.uol.com.br%2Fnovelas%2Ffina-estampa%2F2011%2F09%2F13%2Fcenas-de-violencia-contra-mulher-em-novelas-aumentam-denuncias-de-agressoes.jhtm
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Ftelevisao.uol.com.br%2Fnovelas%2Ffina-estampa%2F2011%2F09%2F13%2Fcenas-de-violencia-contra-mulher-em-novelas-aumentam-denuncias-de-agressoes.jhtm
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/relogio-de-pulso-feminino.html%3Fdir%3Dasc%26num%3D60%26ord%3Dpreco
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/mp3-player.html%3Fvitrine%3Doferta%26q%3Dipod%26num%3D50%26dir%3Dasc%26ord%3Dpreco
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:13;size:19;chn:9;thm:linkfixo_box_homeuol_superior&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/camera-digital--sony.html%3Fvitrine%3Doferta%26lin%3D73137%2C914%2C70710%26num%3D50
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/camera-digital--sony.html%3Fvitrine%3Doferta%26lin%3D73137%2C914%2C70710%26num%3D50
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/camera-digital--sony.html%3Fvitrine%3Doferta%26lin%3D73137%2C914%2C70710%26num%3D50
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/camera-digital--sony.html%3Fvitrine%3Doferta%26lin%3D73137%2C914%2C70710%26num%3D50
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/camera-digital--sony.html%3Fvitrine%3Doferta%26lin%3D73137%2C914%2C70710%26num%3D50
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/camera-digital--sony.html%3Fvitrine%3Doferta%26lin%3D73137%2C914%2C70710%26num%3D50
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/camera-digital--sony.html%3Fvitrine%3Doferta%26lin%3D73137%2C914%2C70710%26num%3D50
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/camera-digital--sony.html%3Fvitrine%3Doferta%26lin%3D73137%2C914%2C70710%26num%3D50
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/relogio-de-pulso-feminino.html%3Fdir%3Dasc%26num%3D60%26ord%3Dpreco
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/relogio-de-pulso-feminino.html%3Fdir%3Dasc%26num%3D60%26ord%3Dpreco
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/relogio-de-pulso-feminino.html%3Fdir%3Dasc%26num%3D60%26ord%3Dpreco
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/relogio-de-pulso-feminino.html%3Fdir%3Dasc%26num%3D60%26ord%3Dpreco
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/mp3-player.html%3Fvitrine%3Doferta%26q%3Dipod%26num%3D50%26dir%3Dasc%26ord%3Dpreco
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/mp3-player.html%3Fvitrine%3Doferta%26q%3Dipod%26num%3D50%26dir%3Dasc%26ord%3Dpreco
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=src:12;size:18;chn:40&msr=Cliques de origem:1&oper=11&redir=http%3A//shopping.uol.com.br/mp3-player.html%3Fvitrine%3Doferta%26q%3Dipod%26num%3D50%26dir%3Dasc%26ord%3Dpreco
http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=239&grp=src:13;cpg:LinksInternos;link:Grupo1&msr=Cliques de Origem:1&oper=7&redir=http://ca.shopping.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=televisao_mod-lat_colunas&u=http://televisao.uol.com.br/blogs-colunas/
http://click.uol.com.br/?rf=televisao_mod-lat_colunas1&u=http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2011/09/12/as-curiosas-coincidencias-apresentadas-nas-novelas.jhtm#assuncao
http://click.uol.com.br/?rf=televisao_mod-lat_colunas1&u=http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2011/09/12/as-curiosas-coincidencias-apresentadas-nas-novelas.jhtm#assuncao
http://click.uol.com.br/?rf=televisao_mod-lat_colunas1&u=http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2011/09/12/as-curiosas-coincidencias-apresentadas-nas-novelas.jhtm#assuncao
http://click.uol.com.br/?rf=televisao_mod-lat_colunas1&u=http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2011/09/12/as-curiosas-coincidencias-apresentadas-nas-novelas.jhtm#assuncao
http://click.uol.com.br/?rf=televisao_mod-lat_colunas1&u=http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2011/09/12/as-curiosas-coincidencias-apresentadas-nas-novelas.jhtm#assuncao
http://click.uol.com.br/?rf=televisao_mod-lat_colunas1&u=http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2011/09/12/as-curiosas-coincidencias-apresentadas-nas-novelas.jhtm#assuncao
http://click.uol.com.br/?rf=televisao_mod-lat_colunas1&u=http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2011/09/12/as-curiosas-coincidencias-apresentadas-nas-novelas.jhtm#assuncao
http://click.uol.com.br/?rf=televisao_mod-lat_colunas1&u=http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2011/09/12/as-curiosas-coincidencias-apresentadas-nas-novelas.jhtm#assuncao
http://click.uol.com.br/?rf=televisao_mod-lat_colunas1&u=http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2011/09/12/as-curiosas-coincidencias-apresentadas-nas-novelas.jhtm#assuncao
http://click.uol.com.br/?rf=televisao_mod-lat_colunas1&u=http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2011/09/12/as-curiosas-coincidencias-apresentadas-nas-novelas.jhtm#assuncao
http://televisao.uol.com.br/novelas/fina-estampa/
http://televisao.uol.com.br/novelas/fina-estampa/
http://televisao.uol.com.br/novelas/fina-estampa/resumo-da-semana/em-fina-estampa.jhtm
http://televisao.uol.com.br/novelas/fina-estampa/resumo-da-semana/em-fina-estampa.jhtm
http://televisao.uol.com.br/novelas/fina-estampa/elenco-personagens
http://televisao.uol.com.br/novelas/fina-estampa/elenco-personagens
http://televisao.uol.com.br/novelas/fina-estampa/fotos
http://televisao.uol.com.br/novelas/fina-estampa/fotos
http://forum.televisao.uol.com.br/novela-das-21h-globo_f_232
http://forum.televisao.uol.com.br/novela-das-21h-globo_f_232
http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&tt=Cenas%20de%20viol%C3%AAncia%20contra%20mulher%20em%20novelas%20aumentam%20den%C3%BAncias%20de%20agress%C3%B5es&du=http://televisao.uol.com.br/novelas/fina-estampa/2011/09/13/cenas-de-violencia-contra-mulher-em-novelas-aumentam-denuncias-de-agressoes.jhtm
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://televisao.uol.com.br/novelas/fina-estampa/2011/09/13/cenas-de-violencia-contra-mulher-em-novelas-aumentam-denuncias-de-agressoes.jhtm
http://twitter.com/share?text=Cenas%20de%20viol%C3%AAncia%20contra%20mulher%20em%20novelas%20aumentam%20den%C3%BAncias%20de%20agress%C3%B5es%20%23UOL&url=http://televisao.uol.com.br/novelas/fina-estampa/2011/09/13/cenas-de-violencia-contra-mulher-em-novelas-aumentam-denuncias-de-agressoes.jhtm&via=UOLTelevisao&related=UOLHomepage
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/amor-e-revolucao/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/amor-e-revolucao/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/amor-e-revolucao/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/amor-e-revolucao/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/cordel-encantado/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/cordel-encantado/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/fina-estampa/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/fina-estampa/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/malhacao-1046/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/malhacao-1046/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/malhacao-1046/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/malhacao-1046/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/morde-e-assopra/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/morde-e-assopra/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/o-astro/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/o-astro/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/rebelde/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/rebelde/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/vidas-em-jogo/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/vidas-em-jogo/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/resumos-do-dia/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/novelas/resumos-do-dia/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/reality-shows/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/reality-shows/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/a-fazenda/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/a-fazenda/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/bbb/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/bbb/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/idolos/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/idolos/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/idolos/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/programacao/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/programacao/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/programacao/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://televisao.uol.com.br/programacao/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://mtv.uol.com.br/programacao
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://mtv.uol.com.br/programacao
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://vh1brasil.uol.com.br/canal/
http://click.uol.com.br/?rf=tele_esq_menu&u=http://vh1brasil.uol.com.br/canal/
http://televisao.uol.com.br/blogs-colunas
http://televisao.uol.com.br/blogs-colunas
http://celebridades.uol.com.br/
http://celebridades.uol.com.br/
http://televisao.uol.com.br/critica/
http://televisao.uol.com.br/critica/
http://televisao.uol.com.br/critica/
http://televisao.uol.com.br/critica/
http://televisao.uol.com.br/enquetes/
http://televisao.uol.com.br/enquetes/
http://forum.televisao.uol.com.br/
http://forum.televisao.uol.com.br/
http://televisao.uol.com.br/fotos
http://televisao.uol.com.br/fotos
http://televisao.uol.com.br/quiz
http://televisao.uol.com.br/quiz
http://televisao.uol.com.br/series/
http://televisao.uol.com.br/series/
http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias
http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias
http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias
http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias
http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias
http://televisao.uol.com.br/videos
http://televisao.uol.com.br/videos
http://televisao.uol.com.br/videos
http://televisao.uol.com.br/videos
http://televisao.uol.com.br/retrospectiva-da-decada/?video=8847711
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=5&grp=src:13;chn:103;creative:link_voip;pos:barra&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&redir=http://voip.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
javascript:document.formbbuol.submit();
http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=5&grp=src:13;chn:103;creative:link_voip;pos:barra&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&redir=http://voip.uol.com.br/
http://www.bol.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://www.uol.com.br/



Cenas de violência contra mulher em novelas aumentam denúncias de agressões - 13/09/2011 - Fina Estampa

http://televisao.uol.com.br/novelas/fina-estampa/2011/09/13/cenas-de-violencia-contra-mulher-em-novelas-aumentam-denuncias-de-agressoes.jhtm[13/09/2011 11:17:48]

Folha.com

Glamurama

MTV

Na Telinha

O Capacitor

Portal Imprensa

TeleSéries

UOL Celebridades

VH1

Vírgula

Arquivo

Novelas
Escolha a  novela

Reality Shows
Escolha o programa

Receba Notícias

BOLETIM

CELULAR

CLIPPING

RSS

TWITTER

a sociedade. A constatação é confirmada pela delegada do 2ª DDM (Delegacia da Mulher
de São Paulo), Jordana Rueda Amorim: "Em época de novelas que abordam o tema, o
número de denúncias aumenta".

Em 2008, ano em que a novela "A Favorita" foi ao ar com a história das agressões de Léo
(Jackson Antunes) a Catarina (Lilia Cabral), a Central de Atendimento à Mulher registrou
269 mil denúncias, relatos de violência e pedidos de informação em todo o país. A procura
pelo serviço aumentou 32% se comparada com 2007. A informação é da Agência Brasil.
Além disso, mulheres entrevistadas pelo UOL que sofrem com a violência doméstica
contam que a trama serve para encorajá-las.

"A mulher vê o que ela passa na televisão e pode tomar uma iniciativa", diz mulher
agredida

Aguinaldo Silva diz que decidiu abordar o assunto pelo fato de o tema ser mais comum do
que a sociedade pensa e por que muitas mulheres não têm coragem de denunciar. "Eu
resolvi abordar essa temática a partir de um ponto-de-vista que me interessa muito: por que
tantas mulheres que sofrem violência doméstica, mesmo tendo a chance de fazê-lo, não
denunciam nem abandonam o marido? O que me interessa são as personagens, não a
temática: uma relação como essa entre Baltazar e Celeste é muito mais comum do que se
pensa. Por que eles são assim? E de que maneira devem caminhar - juntos ou separados -
para superar esta situação tão difícil? Como a novela deve ser exemplar, terá que mostrar
isso".

A novela "Mulheres Apaixonadas"
(2003) também marcou época por
conta da história de Raquel (Helena
Ranaldi) que apanhava diariamente
de Marcos (Dan Stulbach) com uma
raquete de tênis. A audiência da
trama tinha uma média de 47 pontos
no Ibope. Cada ponto equivale a 58
mil domicílios na Grande São Paulo.

De acordo com Silva, a temática é
constante e faz sucesso nas novelas
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Em "Mulheres Apaixonadas", Raquel apanha de
Marcos com raquete de tênis

por estar presente na vida de muitos.
"A sociedade se identifica com
assuntos que lhe dizem respeito e
mais ainda com os que falam do seu

cotidiano. A violência contra a mulher - não só a física, mas a psíquica, que é igualmente
terrível - está no cotidiano de todos. Não conheço ninguém que não tenha testemunhado,
se envolvido ou participado de uma situação como essa. Por isso é natural que a novela a
inclua em suas tramas".

Já a abordagem do assunto ao longo da novela "Fina Estampa" será feita de forma a
despertar a reflexão sobre a submissão de Celeste perante o marido, e Silva procurará
responder indagações que não são tão óbvias de serem compreendidas na vida real: "Por
que algumas mulheres acabam se tornando cúmplices do marido violento? Que jogo
perverso é esse que acontece entre eles? Que tipo de ajuda levaria Celeste a finalmente
perceber o quanto sua situação é abominável?".

Saiba como denunciar

Se você sofre com algum tipo de violência doméstica, pode denunciar o agressor para a
Central de Atendimento à Mulher, da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) através
do número 180.

Além disso, pode recorrer a Delegacias da Mulher e Centros de Referência de Atendimento
à Mulher em Situação de Violência da região onde mora.

Veja lista abaixo:

Delegacia da Mulher de São Paulo - Capital

CENTRO

1ª Delegacia de Defesa da Mulher
Rua Doutor Bittencourt Rodrigues, 200 - Centro
0/xx/11 3241-3328

REGIÃO NORTE

4ª Delegacia de Defesa da Mulher - Junto ao 28º DP
Av Itaberaba, 731 - Freguesia do Ó
0/xx/11 3976-2908
 
REGIÃO SUL

6ª Delegacia de Defesa da Mulher
Rua Sargento Manoel Barbosa da Silva, 115 - Jd. Anhanguera/Santo Amaro
0/xx/11 5686-1895

2ª Delegacia de Defesa da Mulher - Junto ao 16º DP
Av Onze de Julho, 89 - 2º andar - Vila Clementino
0/xx/11 5084-2579

REGIÃO LESTE

5ª Delegacia de Defesa da Mulher
Rua Dr. Corintho Baldoíno Costa, 400 - Vl. Zilda (Próximo ao metrô Carrão)
0/xx/11 2293-3816

8ª Delegacia de Defesa da Mulher - São Mateus - Junto ao 66° DP
Av Osvaldo Valle Cordeiro, 190 Jd. Brasília
0/xx/11 26742-1701

Mário e Maria
conseguem fugir de
carro, mas Aranha os vê
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7ª Delegacia de Defesa da Mulher - Junto ao 32º DP
Rua Sábbado D?Angelo, 64 - Itaquera
0/xx/11 2071-3488
 
REGIÃO OESTE

3ª Delegacia de Defesa da Mulher - Junto ao 93º DP
Av Corifeu de Azevedo Marques, 4300 - 2º andar - Vila Lageado
0/xx/11 3768-4664

9ª Delegacia de Defesa da Mulher - Junto ao 87º DP
Av Menotti Laudisio, 286 (antigo n0 50) - Pirituba
0/xx/11 3974-8890

Centros de Atendimento à Mulher em Situação de Violência

Centro de Cidadania da Mulher 25 de Março - São Paulo  
Endereço: Rua 25 de Março, nº 205 - Bairro: Centro
Cep: 01021-000
Município:  São Paulo            
Telefone: 0/xx/11 3106-1100    
E-mail: zmz@usp.br

Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência "Vem Maria" -
Santo André
Endereço: Rua João Fernandes, 118 - Bairro: Jardim
Município: Santo André
Telefone: 0/xx/11 4992-3410 e 4992-2936

Centro de Referência e Apoio à Mulher - São Bernardo
Endereço: Rua Dr. Fláquer, 208
Bairro: CENTRO      CEP: 09710-180
Telefone: 0/xx/11 4125-9485  

Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) - Presidente Prudente  
Endereço: Avenida Washington Luis, nº 1607 1º andar - Bairro: Centro
Cep: 19010-090
Município: Presidente Prudente           
Telefone: 0/xx/18 3221-9399     Fax:  0/xx/18 3222-4696
E-mail:  creas@recriaprudente.org.br
    
Centro de Referência de Atendimento à Mulher - Casa das Rosas, Margaridas e Beths 
Endereço: Rua Francisco Antonio de Miranda, nº 66 - Bairro: Centro
Cep: 07095-090
Município:Guarulhos            
Telefone: 0/xx/11 2441-0019     
E-mail: coordenadoriadamulher@guarulhos.sp.gov.br
     
Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) Casa Brasilândia - São Paulo  
Endereço: Rua Silvio Bueno Peruche, nº 538 - Bairro:Parque Tietê / Vila Brasilândia
Cep: 02871-050
Município: São Paulo            
Telefone: 0/xx/113984-9816     
E-mail: casabrasilandia@ig.com.br
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