Grupo de investidores lança fundo de R$ 10 milhões para ações de
enfrentamento às violências contra mulheres e meninas
As organizações beneficiadas pelo Fundo de 10 milhões serão determinadas pelo grupo
de investidores da iniciativa e a validação das instituições beneficiadas será feita por
meio de carta convite. No entanto, qualquer e toda organização que atue na causa do
enfrentamento da violência doméstica pode pretender integrar o Fundo.
São Paulo, XX de junho de 2020: A violência contra as mulheres não é um fenômeno
novo, nem limitado ao momento de pandemia, mas a intensidade com que tem se
manifestado neste período de isolamento tem desafiado governos, empresas e sociedade
civil a colaborarem e acelerarem a implementação de inovadoras formas de atuação.
O aumento de 22% no número de feminicídios nos meses de março e abril de 2020,
relatado em dado divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, confirma a
tendência já observada desde o início da propagação da COVID-19 no Brasil, de que os
registros de violência contra as mulheres, particularmente doméstica e familiar
cresceram.
Além disso, as projeções apontam que os serviços públicos para mulheres que sofrem
violência doméstica começarão a entrar em crise já a partir do terceiro semestre de
2020, pois a pandemia já tem evidenciado a insuficiência e a baixa eficiência dos
serviços públicos de abrigamento e proteção, essencial à integridade e segurança das
mulheres.
Diante deste cenário, o Instituto Avon e a Rede Accor, com o apoio do Instituto para o
Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), lançam nesta quinta-feira (25), um
Fundo de Investimento Social Privado pelo Fim das Violências contra as mulheres e
meninas. O objetivo é mitigar o impacto da violência sobre a vida das mulheres, neste
momento emergencial da crise. E ainda, prover meios de reinseri-las profissionalmente e
aprimorar a execução dos serviços públicos de abrigamento e proteção em 2021. A
expectativa é alcançará R$ 10 milhões já na primeira fase do projeto.
“Mais do que nunca, é preciso priorizar as necessidades urgentes das mulheres e
meninas, por meio do trabalho coordenado e sinérgico entre o setor privado,
investidores sociais e filantropos, a sociedade civil organizada e serviços públicos. Esse
esforço conjunto é importante para contribuir com a expansão e fortalecimento dos
serviços de proteção da mulher em situação de violência, contemplando suas
necessidades emergências e construindo um legado sustentável para o momento
pós-confinamento”, reforça Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon.
A iniciativa do fundo propõe a destinação de recursos para até 30 organizações de
enfrentamento às violências contra as mulheres e meninas que atuem por meio de
múltiplas assistências em atendimento às necessidades materiais, psicológicas e
jurídicas das vítimas, levando sempre em conta as urgências geradas pela pandemia. A
expectativa é que o repasse seja feito a partir de julho.
O escopo contempla suporte à assistência social por meio do acolhimento e abrigamento
de mulheres, crianças e adolescentes em situação de violência apoio na segurança
alimentar com a doação de cestas básicas, reaparelhamento da estrutura dos abrigos,
apoio a organizações de suporte psicológico e jurídico. Os recursos também se
destinarão a projetos de reinserção das sobreviventes da violência na vida ativa
profissional, como cursos profissionalizantes e encaminhamento ao mercado de trabalho,
bem como a iniciativas de advocacy. Entre os investidores do Fundo, encontram-se
Instituto Avon e Accor.

O Fundo de Investimento Social Privado pelo Fim das Violências contra as Mulheres foi
pensado para a captação de recursos de empresas e de outros investidores sociais
privados para o apoio à causa e, ainda, para a geração de um legado que permita o
avanço no aprimoramento das políticas públicas voltadas ao tema. O Instituto Avon e a
Accor atuarão na captação de outros membros investidores, ao passo que o IDIS será
responsável pela seleção e formalização dos apoios, monitoramento e prestação de
contas dos projetos atendidos.
“O enfrentamento à violência contra mulheres e meninas requer esforços multissetoriais
e ações integradas. Assim, o papel da iniciativa privada é fundamental para mitigar de
maneira rápida e efetiva as consequências de uma epidemia silenciosa e complexa que
cresce de maneira alarmante com iniciativas que contemplem todas as assistências da
rede de proteção, em especial os abrigos que garantem a integridade física das
sobreviventes”, finaliza Grelin.

Sobre o Instituto Avon
Há 17 anos, o Instituto Avon se dedica a salvar vidas e é por isso que sempre apoiou e desenvolveu
ações que tenham em sua essência a premissa de superar dois dos principais desafios à plena
realização da mulher: o câncer de mama e a violência contra mulheres e meninas. Ano após ano, o
trabalho do Instituto tem contado com parcerias importantes e a colaboração e a dedicação de
muitas pessoas e organizações para fazer com que, a cada dia, mais pessoas recebam informações
sobre as causas e saibam como agir. Como braço de investimento social da Avon, empresa privada
que investiu mais de 170 milhões em ações sociais voltadas às mulheres no Brasil, o Instituto já
apoiou a realização de mais de 350 projetos e ações, beneficiando 5,7 milhões de mulheres.
Violências contra as mulheres e meninas
No enfrentamento das violências contra as mulheres e meninas, o Instituto Avon atua há 12 anos
articulando empresas públicas e privadas, organizações sociais e órgãos públicos no Brasil e já
destinou R$ 38 milhões para 225 projetos voltados ao fortalecimento e integração da rede de
proteção à mulher em situação de violência. Além disso, já contribuiu com a formação de mais de 10
mil agentes públicos (profissionais de segurança, justiça saúde e educação), possibilitou que mais de
4 mil advogadas e terapeutas passassem a oferecer serviços gratuitos à população por meio do Mapa
do Acolhimento e apoiou 10 mil atendimentos online pelo aplicativo Mete a Colher.
Para cumprir com a missão de mobilização da sociedade, as iniciativas do Instituto se dividem em
quatro grandes pilares de atuação: Conhecimento, Articulação, Apoio a Projetos e Engajamento e
Impacto. Mas o grande diferencial da organização sem fins lucrativos para a concretização de seus
projetos e ações é a capacidade de articulação de diferentes stakeholders, como empresas públicas e
privadas, funcionários, ONGs, movimentos sociais, organismos internacionais e órgãos públicos de
todas as esferas. O Instituto conta, ainda, com a força de vendas Avon, composta por mais de 1
milhão de Revendedoras, que disseminam conhecimento sobre as causas e atuam como rastreadoras
de necessidades específicas de atendimento da população em suas respectivas comunidades.
Essa capilaridade e abrangência permitem ao Instituto Avon estar presente em 100% dos municípios
brasileiros.
Quer saber mais? Acesse nossa rede:
Facebook: InstitutoAvonOficial
Instagram: @InstitutoAvon
Youtube: Instituto Avon

Assessoria de imprensa Avon - Zeno Group
Raroun Oliveira: raroun.oliveira@zenogroup.com
Assessoria de imprensa Instituto Avon - Zeno Group
Tatiane Datcho: tatiane.datcho@zenogroup.com
11 9.4126-7182
Luciana Cardoso: luciana.cardoso@zenogroup.com
11 9.8413-0491
Daniela Aguinsky: daniela.aguinsky@zenogroup.com

