Instituto Avon alerta sobre importância do consentimento
Com a chegada do feriado de carnaval, ainda que restritos, a organização espera
contribuir para a conscientização de que todos os espaços sejam seguros e respeitosos
para mulheres e meninas
São Paulo, 24 de fevereiro de 2022 – O carnaval deste ano será realizado de forma restrita,
longe dos grandes festejos que os brasileiros estavam acostumados antes da pandemia. Ainda
que limitado a ambientes fechados e menores, o momento é oportuno para reforçar e
conscientizar sobre a importância da atenção ao consentimento como meio de garantir que
mulheres e meninas não sejam submetidas ao assédio e à importunação sexual.
Com este objetivo, o Instituto Avon - braço social da Avon no enfrentamento às violências
contra mulheres e na atenção ao câncer de mama - alerta e esclarece sobre as diferentes
formas que essas situações podem ocorrer, e como buscar auxílio e apoio nesses casos.
“Mesmo que o assédio já seja crime dentro do Código Penal Brasileiro, chamado de
‘importunação sexual’, ainda precisamos aprofundar o debate e o conhecimento sobre
consentimento entre a população brasileira. Nos festejos do carnaval, mulheres e meninas são
as mais afetadas”, comenta Beatriz Accioly, Coordenadora de Pesquisa e Impacto do Instituto
Avon.
Para se configurar importunação sexual, tipificada pela Lei 13.718, em 2018, não precisa existir
uma relação prévia entre a vítima e a o agressor. “Cantadas indesejadas e toques contra a sua
vontade, como beijos ‘roubados’, abraços ou a tentativa de segurar a mulher pelo braço,
cintura ou cabelos são exemplos desse tipo de violência”, ressalta.
“Vale destacar que a vítima nunca deve ser responsabilizada pelo crime. A festa em si ou as
roupas escolhidas, por exemplo, não são convites para qualquer conduta invasiva, violenta ou
desrespeitosa. Além disso, é fundamental que a sociedade como um todo esteja engajada
nessa causa. A lei penal serve para punir o que já aconteceu. Para prevenir, é preciso mudança
de mentalidade e reconhecimento de direitos”, explica Beatriz.
Segundo dados divulgados em 2020 pelo IBOPE, 48% das mulheres já sofreram assédio ou
importunação sexual durante festas de Carnaval. Entre jovens de 16 e 24 anos esse índice
chega a 61%. Já uma pesquisa realizada pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos) e pelo
Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher), em 2019, também constatou que, durante essa
época do ano, há um aumento de 20% de ocorrências de violência sexual.
Como pedir ajuda

Mulheres ou meninas que sofrerem abusos como esses podem recorrer a órgãos
governamentais como o Ministério Público e autoridades de suas cidades, como delegacias
físicas ou virtuais, para o registro do boletim de ocorrência e início ao encaminhamento
jurídico. Além disso, o Instituto Avon disponibiliza a Ângela, um serviço de atendimento
especializado via assistente virtual, que funciona via Whatsapp e sem a necessidade do uso de
voz. Ao ser acionado, é realizado um processo de triagem para que as pessoas que precisarem
de suporte sejam direcionadas para parceiros da organização que oferecem orientação e
assistência psicológica e jurídica, transporte e abrigo, dependendo do grau do risco em que se
encontram. Para ter acesso, basta adicionar o número (11) 9 4494-2415 na agenda do próprio
celular.
“Como instituição que se dedica a apoiar, promover e articular projetos voltados para a
segurança e a saúde física e mental de mulheres, buscamos também conscientizar a população
sobre a importância de compreender e disseminar o conceito de consentimento para identificar
e denunciar abusos sexuais, além de criar redes de suporte para assegurar direitos,
acolhimento e espaços seguros para todas as mulheres”, conclui a Coordenadora de Pesquisa e
Impacto do Instituto Avon.
Desde a sua fundação, em 2003, o Instituto Avon já investiu mais de R$ 44 milhões no
enfrentamento à violência contra mulher, viabilizando 237 projetos e impactando mais de 3
milhões de pessoas. A organização também possui mais de 13 mil articulações e parcerias com
agentes públicos, como profissionais de segurança, justiça, saúde e educação e, apenas em
2020, apoiou 15 casas de passagem.
Sobre o Instituto Avon
O Instituto Avon é uma organização não-governamental que se dedica a salvar vidas por meio de ações e
iniciativas em prol da detecção precoce do câncer de mama e do enfrentamento das violências contra as mulheres
e meninas no Brasil. Desde 2003, tem como missão fortalecer a saúde, a proteção e o empoderamento da mulher.
Para isso, conta com a parceria de instituições da sociedade civil, do setor privado e do poder público, atuando na
produção de conhecimento, articulação e desenvolvimento de projetos e no apoio de iniciativas de impacto
transformador e que busquem o engajamento de todos os setores da sociedade para o avanço das causas. Como
braço de investimento social da Avon, empresa privada que investiu mais de R$ 170 milhões em ações sociais
voltadas às mulheres no Brasil, o Instituto já apoiou a realização de mais de 350 projetos e ações, beneficiando
mais de 6 milhões de mulheres em todo o País.
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