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Violência contra a mulher é tema de série de reportagens na TV Brasil  (Elza Fiúza/ABr)

Brasília – A violência contra a mulher, as histórias de quem já sofreu com isso e os desafios para a erradicação desse mal são os temas de uma série especial de reportagens exibida a partir de amanhã (26)  na TV
Brasil. Com três episódios, a série será veiculada no programa Repórter Brasil  Noite, às 21h, e marca o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, comemorado hoje (25).

No primeiro episódio,  serão apresentadas histórias de mulheres que sofreram violência doméstica e hoje estão nos mais de 70 abrigos do país. O mapa da violência contra a mulher no Brasil  e no mundo é o tema do
segundo vídeo da série. Atualmente, o Brasil  ocupa o sétimo lugar no ranking. A equipe visita Formosa, cidade recordista de violência contra a mulher em Goiás, proporcionalmente à população feminina do estado.

Leia também:

SUS atende 2,6 vezes mais mulheres vítimas de violência do que homens (http://www.ebc.com.br/2012/11/sus-atende-26-vezes-mais-mulheres-vitimas-de-violencia-do-que-homens)

Disque 180 recebeu 47,5 mil denúncias de violência contra mulher no primeiro semestre (http://www.ebc.com.br/2012/11/ampliar-rede-de-atendimento-as-vitimas-de-violencia-domestica-e-o-atual-desafio-diz-ministra)

Ampliar rede de atendimento às vítimas de violência doméstica é o atual desafio,  diz ministra (http://www.ebc.com.br/2012/11/ampliar-rede-de-atendimento-as-vitimas-de-violencia-domestica-e-o-atual-desafio-diz-ministra)

O último episódio da série focará os aspectos legais e jurídicos da violência contra a mulher, como as repercussões da  decisão do Supremo Tribunal Federal (http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-09/supremo-
decide-que-ministerio-publico-pode-denunciar-agressor-quando-companheira-desistir-da-acusacao) que dispensou a necessidade de denúncia da vítima para enquadrar o agressor. Também mostrará que a Lei Maria da Penha
merece ajustes para ser efetiva e que as instituições do Judiciário precisam se adaptar para atender às mulheres vítimas de violência.

O último episódio vai mostrar ainda a importância do telefone 180, que recebe denúncias de violência e oferece orientações às vítimas.

Edição: Graça Adjuto

Direitos autorais: Creative Commons - CC BY 3.0

Fale com a ouvidoria (/fale-conosco)

TAGs relacionadas
Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher (http://www.ebc.com.br/tags/dia-internacional -da-nao-violencia-contra-a-mulher) - Nacional (http://www.ebc.com.br/tags/nacional-0)  - Repórter Brasil  Noite
(http://www.ebc.com.br/tags/reporter-brasil-noite) - TV Brasil  (http://www.ebc.com.br/tags/tv-brasil-1)  - especial (http://www.ebc.com.br/tags/especial)  - mulher (http://www.ebc.com.br/tags/mulher) - programa
(http://www.ebc.com.br/tags/programa) - reportagens (http://www.ebc.com.br/tags/reportagens) - violência (http://www.ebc.com.br/tags/violencia)  - série (http://www.ebc.com.br/tags/serie) - violência doméstica
(http://www.ebc.com.br/tags/violencia-domestica)  - população feminina (http://www.ebc.com.br/tags/populacao-feminina)  - Lei Maria da Penha (http://www.ebc.com.br/tags/lei -maria-da-penha)

NOTÍCIAS CIDADANIA EDUCAÇÃO TECNOLOGIACULTURA INFANTIL

javascript:Ebc.Fonte.resize(+1);
javascript:Ebc.Fonte.resize(-1);
javascript:Ebc.Contraste.toggle('ebc-wrapper');
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ebc.com.br%2F2012%2F11%2Ftv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher&source=tweetbutton&text=TV%20Brasil%20exibir%C3%A1%20especial%20sobre%20viol%C3%AAncia%20contra%20a%20mulher&url=http%3A%2F%2Fwww.ebc.com.br%2F2012%2F11%2Ftv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher%23.ULONYUT8MOk.twitter&via=ebcnarede
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ebc.com.br%2F2012%2F11%2Ftv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher&source=tweetbutton&text=TV%20Brasil%20exibir%C3%A1%20especial%20sobre%20viol%C3%AAncia%20contra%20a%20mulher&url=http%3A%2F%2Fwww.ebc.com.br%2F2012%2F11%2Ftv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher%23.ULONYUT8MOk.twitter&via=ebcnarede
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ebc.com.br%2F2012%2F11%2Ftv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher&source=tweetbutton&text=TV%20Brasil%20exibir%C3%A1%20especial%20sobre%20viol%C3%AAncia%20contra%20a%20mulher&url=http%3A%2F%2Fwww.ebc.com.br%2F2012%2F11%2Ftv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher%23.ULONYUT8MOk.twitter&via=ebcnarede
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.ebc.com.br%2F2012%2F11%2Ftv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher
http://www.ebc.com.br/print/26013
http://www.ebc.com.br/
http://www.ebc.com.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/
http://radioagencianacional.ebc.com.br/
http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/veiculos-da-ebc/radios
http://tvbrasil.ebc.com.br/
http://tvbrasil.ebc.com.br/internacional
http://rss.ebc.com.br/
http://www.ebc.com.br/
http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc
http://www.ebc.com.br/fale-conosco
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-11-25/tv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-mulher
http://www.ebc.com.br/2012/11/sus-atende-26-vezes-mais-mulheres-vitimas-de-violencia-do-que-homens
http://www.ebc.com.br/2012/11/ampliar-rede-de-atendimento-as-vitimas-de-violencia-domestica-e-o-atual-desafio-diz-ministra
http://www.ebc.com.br/2012/11/ampliar-rede-de-atendimento-as-vitimas-de-violencia-domestica-e-o-atual-desafio-diz-ministra
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-09/supremo-decide-que-ministerio-publico-pode-denunciar-agressor-quando-companheira-desistir-da-acusacao
http://www.ebc.com.br/fale-conosco
http://www.ebc.com.br/tags/dia-internacional-da-nao-violencia-contra-a-mulher
http://www.ebc.com.br/tags/nacional-0
http://www.ebc.com.br/tags/reporter-brasil-noite
http://www.ebc.com.br/tags/tv-brasil-1
http://www.ebc.com.br/tags/especial
http://www.ebc.com.br/tags/mulher
http://www.ebc.com.br/tags/programa
http://www.ebc.com.br/tags/reportagens
http://www.ebc.com.br/tags/violencia
http://www.ebc.com.br/tags/serie
http://www.ebc.com.br/tags/violencia-domestica
http://www.ebc.com.br/tags/populacao-feminina
http://www.ebc.com.br/tags/lei-maria-da-penha
http://www.ebc.com.br/noticias
http://www.ebc.com.br/cidadania
http://www.ebc.com.br/educacao
http://www.ebc.com.br/tecnologia
http://www.ebc.com.br/cultura
http://www.ebc.com.br/infantil

	www.ebc.com.br
	EBC | Brasil | TV Brasil exibirá especial sobre violência contra a mulher


	FsJj9BY3JvYmF0V2ViQ2FwVElEMgA=: 
	form1: 
	lsd: AVrqWHBf
	href: http://www.ebc.com.br/2012/11/tv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher
	action: like
	nobootload: 
	iframe_referer: http://www.ebc.com.br/2012/11/tv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher
	ref: 
	button0: 
	lsd_(1): AVrqWHBf
	href_(1): http://www.ebc.com.br/2012/11/tv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher
	action_(1): like
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): http://www.ebc.com.br/2012/11/tv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher
	ref_(1): 
	lsd_(1)_(2): AVrqWHBf
	href_(1)_(2): http://www.ebc.com.br/2012/11/tv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher
	action_(1)_(2): like
	nobootload_(1)_(2): 
	iframe_referer_(1)_(2): http://www.ebc.com.br/2012/11/tv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher
	ref_(1)_(2): 
	button0_(1): 
	lsd_(1)_(2)_(3): AVrqWHBf
	href_(1)_(2)_(3): http://www.ebc.com.br/2012/11/tv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher
	action_(1)_(2)_(3): like
	nobootload_(1)_(2)_(3): 
	iframe_referer_(1)_(2)_(3): http://www.ebc.com.br/2012/11/tv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher
	ref_(1)_(2)_(3): 


	VuY2lhLWNvbnRyYS1hLW11bGhlcgA=: 
	input1: http://www.ebc.com.br/2012/11/tv-brasil-exibira-especial-sobre-violencia-contra-a-mulher

	VuY2lhLWNvbnRyYS1hLW11bGhlcgA=: 
	form1: 
	keyword: Buscar
	op: 




