
CRIMES COMO ESSE(S) TEM QUE ACABAR!
EM CASO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, 
LIGUE 190! 
VOCÊ PODE EVITAR UM FEMINICÍDIO.
NÃO SE CALE! O SILÊNCIO MATA. 
COMBATER O FEMINICÍDIO 
TEM A VER COM VOCÊ, 
TEM A VER COM TODOS NÓS.

WWW.NAOSECALE.MS.GOV.BR

QUEM MANDOU 
TERMINAR COMIGO?
SE NÃO ERA PRA SER MINHA, 
NÃO VAI SER DE MAIS NINGUÉM!

SENTIMENTO DE POSSE, CONTROLE SOBRE O CORPO E AUTONOMIA DA 
MULHER, E A NÃO ACEITAÇÃO DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO, 
ESTÃO ENTRE AS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTE POR FEMINICÍDIO.



Sabemos que muitas mulheres sofrem violência doméstica e não 
denunciam. Algumas têm medo, vergonha ou dependem �nanceira-
mente do agressor; outras acreditam que ele pode mudar e voltar a ser 
o bom companheiro do início do relacionamento; outras amam demais 
e perdoam sempre; outras, ainda nem perceberam que estão vivendo 
uma situação de violência. Mas é preciso romper o silêncio e buscar 
ajuda especializada, porque a violência tende a se agravar e pode termi-
nar em feminicídio. 

A Lei Maria da Penha garante medidas protetivas de urgência às mulhe-
res em situação de violência, podendo ocorrer a prisão do agressor em 
caso de descumprimento. Por isso, a importância de romper o relacio-
namento abusivo, buscar ajuda nos órgãos de atendimento à mulher, 
denunciar o crime e pedir proteção. 

A grande maioria das vítimas de feminicídios eram mulheres que não 
denunciaram as violências sofridas e que, portanto, não receberam 
apoio e acompanhamento especializado para se fortalecerem e rompe-
rem o ciclo da violência. Não seja você a próxima vítima! Não se cale 
para a violência contra a mulher!

O SILÊNCIO MATA!

Para informações e orientações, acesse o site 
www.naosecale.ms.gov.br 

e/ou o link Mulher MS, no aplicativo MS Digital.

Para denúncias on-line, acesse a Delegacia Virtual no 
www.pc.ms.gov.br 

e/ou no link Segurança, no aplicativo MS Digital.
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