Governo do Amazonas assina termo de cooperação com o
Instituto Avon para o acolhimento de mulheres em situação de
violência
A parceria, que será coordenada pela Sejusc, por meio da Secretaria
Executiva de Políticas para Mulheres (SEPM), visa a implantação do
Programa Acolhe no estado

O Governo do Amazonas, o Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos (MMFDH), o Instituto Avon e o Instituto para o
Desenvolvimento Sustentável (INDES) assinaram, nesta quinta-feira
(30) no Auditório da Delegacia Geral da Polícia Civil, um termo de
cooperação para a implantação do Programa Acolhe no estado.
A parceria, que prevê a participação do Instituto Avon e do Grupo
Accor, tem o propósito de colaborar com o enfrentamento às
violências contra as mulheres e visa somar esforços ao trabalho de
proteção estadual. Neste contexto, oferecerá acolhimento não só para
as brasileiras que vivem em Manaus e que possuem medidas
protetivas, mas, também, para as que moram no interior e buscam
apoio na capital.
As amazonenses em situação de violência e seus dependentes terão
acesso à hospedagem completa em hotéis da rede por até 15 dias e,
principalmente, contarão com acompanhamento social, jurídico e
psicológico para que possam alcançar um futuro de autonomia e
protagonismo.
“Para mudar a realidade de mulheres em situação de violência
doméstica precisamos fortalecer a rede de apoio e ampliar o acesso
delas ao atendimento humanizado, que possa ampará-las em um
momento tão delicado de suas vidas. O Programa Acolhe foi
desenvolvido para oferecer suporte ao sistema público, contribuindo
com abrigamento e um serviço qualificado de assistência psicológica
e social”, explica Regina Célia Barbosa, gerente de causas do
Instituto Avon.
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A iniciativa será coordenada pela Secretaria de Justiça, Direitos
Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio da Secretaria Executiva de
Políticas para Mulheres da (SEPM). Além de Manaus, deve beneficiar
outros seis municípios do Amazonas que já possuem o Serviço de
Apoio à Mulher, Idoso, Criança e Pessoa com Deficiência (Samic):
Itacoatiara, Tefé, Maués, Parintins, Humaitá e Tabatinga.
Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), até
janeiro de 2019, Manaus contabilizou aumento de 73% no número de
casos de violência contra mulheres registrados na cidade, em
comparação com o mesmo período de 2018.
O acordo deve contribuir não só para prevenção da violência contra
meninas e mulheres, mas também na quantificação de crimes dessa
natureza.
Redes de proteção para as amazonenses
A Sejusc conta também com os serviços das redes de proteção,
Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), Casa Abrigo Antônio
Priante, o Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream) e
o Alerta Mulher para as mulheres em situação de risco.
Sobre o Programa Acolhe
O Programa Acolhe é o programa de atuação do Fundo de
Investimento Social Privado pelo Fim das Violências Contra as
Mulheres e Meninas, fruto de uma parceria entre o Instituto Avon e o
Grupo Accor, que acolhe e capacita mulheres em situação de
violência, para que alcancem um futuro de autonomia e
protagonismo.
O programa já ofereceu 1.152 diárias para abrigamento temporário
de meninas, mulheres e seus dependentes em hotéis do Grupo Accor
habilitados em 200 municípios, espalhados por 18 estados brasileiros.
Sobre o Instituto Avon
O Instituto Avon é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na defesa de direitos
fundamentais das mulheres, por meio de iniciativas nas causas da atenção ao câncer de mama e do
enfrentamento às violências contra as meninas e mulheres. Por meio de ações próprias e também de
parcerias com instituições da sociedade civil, setor privado e poder público, o Instituto Avon se
concentra na produção de conhecimento e no desenvolvimento de iniciativas que mobilizem todos os
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setores da sociedade para o avanço das causas. Desde a sua fundação em 2003, o braço social da Avon
no Brasil já investiu R$ 135 milhões no país em mais de 400 projetos, impactando mais de 6 milhões de
mulheres e engajando mais de 130 empresas privadas em suas iniciativas.

Informações para a imprensa
Weber Shandwick - institutoavon@webershandwick.com
Catarina Marrão – (11) 3027.0313 / (11) 9 9342.8644
Giulia Leocadio – (11) 3027.0311
Camilla de Andrade - (11) 9 8199.0409
Rosângela Pádua – (11) 9 8384.0141
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