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Ligue 180, a central de serviços para denúncias, será ampliada
12/02/2013 - 11h34

Cidadania

Renata Giraldi
Repórter da Agência Brasil

Brasília – O combate ao tráfico de pessoas foi intensificado
com a participação na Central de Atendimento à Mulher - Ligue
180 Internacional. Só em 2012, o serviço recebeu 80 ligações
com denúncias. A Secretaria de Políticas para as Mulheres
informou que apenas nos três primeiros dias da semana
passada, quando vieram à tona as denúncias de
desmantelamento de uma rede de tráfico de pessoas na
Espanha, o serviço recebeu 57 ligações.

A Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, por enquanto,
atende apenas às pessoas que estão em Portugal, na Espanha
e na Itália. O governo promete, no entanto, ampliar o serviço para mais dez países em todos os continentes.
A ideia é lançar a ampliação do serviço no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março.

Na Espanha, as brasileiras vítimas de violência devem ligar para o número 900 990 055, fazer a opção 1 e,
em seguida, informar à atendente (em português) o número (61) 3799-0180. Em Portugal, os interessados
devem ligar para 800 800 550, também fazer a opção 1 e informar o número (61) 3799-0180. Na Itália,
podem ligar para o 800 172 211, fazer a opção 1 e, depois, informar o número (61) 3799-0180.

O Ligue 180 Internacional foi criado em novembro de 2011. Para o Brasil, o serviço funciona desde 2005 e
registra mais de 3 milhões de atendimento em todo o território brasileiro, segundo a secretaria.

Edição: José Romildo

Todo o conteúdo deste site está publicado sob a Licença Creative Commons Atribuição 3.0 Brasil. Para
reproduzir as matérias é necessário apenas dar crédito à Agência Brasil.
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