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Violência doméstica contra a mulher é o tema desta edição
MP Responde
Postado em: 15/01/2020

O MP Responde desta edição traz dúvidas relacionadas à violência doméstica. Quem responde as
questões é a promotora de Justiça Fernanda Campanha Motta Ribas, do Ministério Público do
Paraná. O tema também é pauta da entrevista da semana do MP no Rádio, com foco no
acompanhamento de agressores como alternativa para enfrentar o problema (acesse aqui).
Conforme levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, perto de 16 milhões de
mulheres sofreram algum tipo de violência no país em 2018. Quase 80% delas foram agredidas por
uma pessoa conhecida (normalmente, maridos, namorados ou ex-companheiros), a maior parte
dentro de casa (42%). - Posso procurar o Ministério Público para noticiar um caso de violência
contra a mulher? - Meu marido me bate, mas é um homem bom, não quero me separar. O que devo
fazer? Serviço à população - O MP Responde tem o formato de spot com aproximadamente um
minuto de duração nos quais procuradores e promotores de Justiça respondem perguntas
relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a assuntos jurídicos. Os spots podem ser
veiculados gratuitamente por qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões
da comunidade que chegam ao MPPR, e também é possível sugerir temas. Os contatos são o
e-mail: mpnoradio@mppr.mp.br ou o telefone (41) 3250-4469. Podcasts - Os programas de rádio do
MPPR também são disponibilizados nas plataformas Spotify, Apple e Google Podcasts. Clique aqui
e acesse. Edições anteriores: - Onde encontro o Conselho Tutelar na minha cidade? - Como
posso denunciar irregularidades na atuação do Conselho Tutelar na minha cidade? - A quem posso
noticiar a derrubada de árvores nativas? - Tenho um terreno e quero começar uma obra. Vou
precisar derrubar algumas árvores. Como fazer isso dentro da lei? - Ganhei uma roupa de presente,
mas ela não serviu. A loja é obrigada a fazer a troca? - Por que é importante pedir nota fiscal?
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