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cÂi*,qnn MUi,iictpÂL DE cÂsclvEL

u* \à./ c'\ ZalrNDrcÂÇÃo N"'tcq DE zo21

L,)xcclcntís simo S cnh o r Pre siclcnte cla Cãmaru Muni cipal clc Cas cavel,

INDICO, nos teÍmos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja

encaminhado expedientc ao Excelentíssimo Senhor Preferto Leonaido Paranhos,

para qlre sejam realizadas campanhas educativas e publicitárias sobre o "Sinal
Vermelho", ação voitada a ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica.

É a Indicação, Sala clas Scssões.

Cascavel, 12 cle juiho de 2021..

Veread

Jusriticaçào

,\ Can-rpanha Sinal Vcrmclhc, começou cm àgosto de'21)'20 para as mulhcrcs r,ítimas da

violência pedirerrr aiuda em farmácias corn LlIr "X" vcrrnelho desenhado na palma da rnão, e fbi
sendcr amplratlapara cliversos set()res públicos e privados.

Trata-se de um pedido de socorro e aiuda pelo qual a vítima poclc sinalizar expondo a

mão com uma marca em seu centÍo, na forma de um "X", feita se possível na cor vermelha, a ser

mostrada com a mão aberta, para clara comunicação do pedido. O procedimento do trtendcnte é

coletar o norne da i,írima, seu endereço ou fclefone, ligar imedintameÍ]te pÍrÍa o núrrelu 190

(Enrergência, Polícia Militar) e efe tuar a denúncia. l<lealizacla pelo Conseiho Nacional de Justiça e
Associação dcis Magistrados Brasileiros c apoiada tarnbérn pela Secretaria Nacic>nal cle i)olíticas
pâra as Mulheres, a C-ampanha Sinal Vermelho é mais um importantc canal dc clcnúncia pâra as

mulhcres.

No Estado do Paranâ, a Lei n" 20595 de maio de 2021, s'.rncionada pelo governador,
instiruiu o Prograrna de Cooperação e Código Sinal Vermelho, estabelecendo que atendentes de

farmácias, repartições públicas c instituiçôes privadas, portarias cle conclomínios, hotéis,
poLrsatlas, trirres. resiaLirantcs, lojas cc>rncrciais, adrrunistraçào tle shopping cerltcr i)11

supcrrrrcrce(los, tanrbcnr potlcrrr p:lss?rr a intcgrar á campilnha.

Portantc.r. rorÍra-se necessírrio o tbrtirlecrmento desta carripanha em nosso municípicr
com a produção e divulgação de açôes que massifiquem o "X" fla mãoparaviablü,zar protocolos
de assistência e segurança às mulheres em sitr,ração de violência doméstica e familiar. Sr-rbnrete-se

a presente Indicação Legislativa à apreciação> na certeza cle que o Poder Público dedicará especial

atenção ao solicitado.
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