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Campanha brasileira denominada como “Laço Branco” tem como objetivo colocar fim à violência contra as mulheres

Divulgação

+ as mais lidas da categoria
13/11/2012

Toque de recolher em cidades da região não passa de
boatos, diz PM
No último dia 25 foi comemorado o Dia Internacional da Não-Violência contra as Mulheres. Em
Rio Claro, por meio de projeto de lei da vereadora Raquel Picelli, foi instituída a Campanha do
Laço Branco, que tem como objetivo mobilizar tanto homens como mulheres em defesa dos
direitos humanos pelo fim de discriminações de gênero e da violência contra a mulher.

13/11/2012

Onda de boatos sobre ataque criminoso gera tensão
em Rio Claro
13/01/2012

Juíza ganha escolta após bomba no Fórum de Rio
Claro
26/10/2011

Dentro da programação da campanha ocorre a distribuição no Jardim Público de laços brancos,
panfletos e informativos sobre a Lei Maria da Penha e de como denunciar a violência doméstica.
As atividades acontecem na quarta-feira e sexta-feira, das 14h às 18h, e no sábado no período da
manhã. Este ano a Campanha do Laço Branco ocorre simultaneamente à Campanha do Laço
Vermelho, que promove a realização do exame que identifica o vírus HIV. Estão envolvidos o
Creas, o Consulado da Mulher, a Assessoria da Mulher e a Fundação de Saúde.

Tetraplégico ‘encomendou’ a própria morte, afirma
delegado
18/08/2012

MP dá prazo para proteção de animais
13/11/2012

Leia nota da Delegacia Seccional sobre o suposto
toque de recolher
31/08/2012

Prefeito de Cordeirópolis (SP) é esfaqueado em seu
gabinete
13/11/2012

30/11/12 06:44

Rio claro registra mais de 800 BOs de violência contra a mulher: Jornal...

2 de 3

http://jornalcidade.uol.com.br/rioclaro/seguranca/seguranca/98593-Rio...

A cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil. Um número alarmante. Em Rio Claro, de
janeiro a outubro deste ano, foram registrados mais de 800 boletins de ocorrências de algum tipo
de violência doméstica.

Hora da Verdade traz mais informações sobre onda
de boatos
29/11/2012

Vítima de acidente em Corumbataí morre na UTI
28/11/2012

Rapaz escapa da morte durante tentativa de roubo
São 410 ocorrências de lesão corporal dolosa; 29 de vias de fato; 310 de ameaça, 11 de
calúnia/difamação/injúria; 01 de dano e 01 de outro crime. Sobre Boletins de Ocorrência de crimes 29/09/2012
Operação Satélite prende três em Rio Claro
sexuais os números são: 13 de estupro consumado, 5 de estupro tentado. 36 de estupro de
vulnerável e 4 de assédio sexual.
28/11/2012

Fiscalização garante funcionamento de caixa preta
em caminhões e ônibus
Do total de 51 ocorrências de crimes sexuais, 53,45%, ou seja, 31 ocorrências, referem-se a crimes
praticados contra menores de 18 anos, na sua maioria, vitimas do sexo feminino.

Todas as notícias mais lidas

“Estes dados mostram que além da violência contra a mulher as crianças e adolescentes também
estão sendo agredidos. É preciso se atentar a esta estatística e desenvolver com urgências ações
+ as mais comentadas
em defesa das mulheres, adolescentes e crianças. Defendo na Câmara Municipal a criação de uma
Comissão Permanentes em defesa dos direitos da criança”, destaca Raquel Picelli.
01/11/2012

Sobre os casos de violência contra a mulher, a vereadora informa que já está em contato com o
deputado federal Paulo Texeira, para a elaboração de uma emenda parlamentar para criação de
uma Casa Abrigo em RC, local onde as mulheres violentadas são encaminhadas e podem
permanecer até o julgamento na justiça.

ALERTA: novo golpe aplicado na praça promete
resgate milionário de pecúlio da antiga Capemi
02/11/2012

Correios abre inscrições para seleção de Jovem
Aprendiz
06/11/2012

Envio de cartas ao Papai Noel dos Correios pode ser
feito até o dia 3
13/11/2012

Esta é uma reprodução da notícia publicada na edição impressa do Jornal Cidade
+ compartilhe

Onda de boatos sobre ataque criminoso gera tensão
em Rio Claro
16/11/2012

APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA
14/11/2012

Escola coloca chip no uniforme para monitoramento
dos alunos
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relacionadas
1
Ontem - 11h50
2
Vítima de acidente em Corumbataí morre na
3
UTI
4
Ontem - 10h27
5
6
7
Ladrões desafiam a polícia em RC e festival de roubos continua
Ontem - 09h31
8
PM convoca população a aderir ao movimento contra violência
9
28/11/12 - Quarta
10
Bombeiros recebem homenagem e nova unidade volta a ser discutida
11
28/11/12 - Quarta
12
Fiscalização garante funcionamento de caixa preta em caminhões e ônibus
13
28/11/12 - Quarta
14
Dupla é presa após ataque a banco no centro de São Paulo
28/11/12 - Quarta
15
16
Grella fará reuniões diárias com as polícias de São Paulo
28/11/12 - Quarta
17
Giro de Notícias: Segurança
18
28/11/12 - Quarta
19
Rapaz escapa da morte durante tentativa de roubo
20
27/11/12 - Terça
21
PM divulga redução nos índices de criminalidade
22
27/11/12 - Terça
23
Giro de Notícias: Segurança
27/11/12 - Terça
24
Governo de SP troca o comando da PM e Polícia Civil
25
27/11/12 - Terça
26
Número de mortos durante confronto com PMs dobra
27
26/11/12 - Segunda
28
Confira as ocorrências registradas pela polícia
29
25/11/12 - Domingo
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Desafio é controlar PM e cobrar Civil

30

25/11/12 - Domingo

Confira as ocorrências registradas pela polícia
24/11/12 - Sábado

Indenização para quem entrega arma é reajustada
24/11/12 - Sábado

Criança ingere veneno e acaba na UTI
24/11/12 - Sábado

Dez pessoas são baleadas na Grande SP e três morrem
24/11/12 - Sábado

PF desarticula organização criminosa
Mais notícias
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