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Nosso Projeto!



introdução

A violência contra a mulher é um grande problema

da atualidade. E o foco desta violência é justamente o

ambiente aonde normalmente se busca paz e conforto,

em seu próprio lar. Partindo justamente da pessoa que

deveria ser o seu maior amparo, seu alicerce, seu maior

amigo.
O Estado do Pará apresenta números alarmantes no
crescimento de registros de violência contra a mulher,
relacionamentos homo afetivos e transexuais.

! Juntos podemos mudar esta realidade 



Agressões físicas e psicológicas são as principais formas de violência contra as mulheres no Brasil. Do total
de atendimentos realizados pelo Ligue 180 – Central de atendimento à Mulher no 1º semestre de 2016, 12,23%
(67.962) corresponderam a relatos de violência.

Entre esses relatos, 51,06% corresponderam à violência física; 31,10%, violência psicológica; 6,51%, violência
moral; 4,86%, cárcere privado; 4,30%, violência sexual; 1,93%, violência patrimonial; e 0,24%, tráfico de
pessoas.

De 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos, aponta pesquisa realizada pelo
Instituto Avon em parceria com o Data Popular (nov/2014).

Pesquisa apoiada pela Campanha Compromisso e Atitude, em parceria com a Secretaria de Políticas para as
Mulheres da Presidência da República revelou que 98% da população brasileira já ouviu falar na Lei Maria
da Penha e 70% consideram que a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos no
Brasil.

Alguns números sobre a violência!

vamos mudar esta 
realidade e resgatar  esta 
imagem 



Com o objetivo principal de contribuir para a redução destas estatísticas,
desenvolvemos um chamado de emergência, um aplicativo que permiti o registro
de uma ocorrência em tempo real. Podendo ser feita de qualquer celular
Android, otimizado para operar em modelos mais antigos e atuais de
smartphones.

De modo que seja possível aproveitar qualquer aparelho com Android
oferecendo uma maior facilidade de uso e geração de resultados positivos para
o projeto, ou seja, a obtenção da redução dos índices apresentados
anteriormente.

Objetivo principal do app anjo!

! Salvar vidas!



O funcionamento do aplicativo é bastante simples e com uma interface de fácil manuseio. Enquanto estiver operante o aplicativo envia

para a central um chamado de alerta informando automaticamente quem é a Denunciante/vítima.

Este alerta pode ser apenas uma abertura de uma ocorrência, uma denuncia com registro em áudio da agressão que a vitima está

sofrendo, ou um alerta de pânico, um chamado de socorro.

Através do GPS do próprio aparelho a App anjo informa a localização quase exata (erro médio menor que 5 metros) da denunciante/vítima

em tempo real, mesma que esta esteja em deslocamento.

O posicionamento geográfico da vítima na tela da central de operações anjo é atualizado em tempo real. Assim a central possui um
acompanhamento online da ocorrência, principalmente em casos mais sérios contra a integridade da vítima.

! Entenda o funcionamento do app anjo



! Entenda na prática o funcionamento do app anjo



! Eficiencia salvando vidas





Imagens dos testes simulados no Pará


