
 
 
POR MEIO DA CAMPANHA “GSMA NÓS LIGAMOS”,  OPERADORAS MÓVEIS 
DA ARGENTINA ANUNCIAM CHAMADAS GRATUITAS AO 144 PARA LUTAR 

CONTRA A VIOLÊNCIA BASEADA EM GÊNERO 
 

Claro, Personal e Movistar adicionam o 144 à Lista Aberta de Números de Emergência, em 
apoio ao Instituto Nacional das Mulheres do Ministério de Desenvolvimento Social argentine 

 
13 de dezembro de 2017, Buenos Aires: As operadoras móveis da Argentina 
comprometeram-se hoje a apoiar o trabalho do Instituto Nacional das Mulheres do 
Ministério de Desenvolvimento Social argentino, na luta pela erradicação da violência contra 
as mulheres, garantindo que as chamadas para o 144 sejam gratuitas para todos os 
usuários móveis no país. O anúncio faz parte da campanha “Nós Ligamos”, da GSMA, que 
se concentra nas iniciativas da indústria móvel para contribuir com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (SDGs). 
 
Em uma iniciativa conjunta da Subsecretaria de Responsabilidade de Desenvolvimento 
Social, do Ministério de Desenvolvimento Social, e as operadoras Claro, Personal e 
Movistar assinaram hoje uma carta de compromisso para apoiar ações abrangentes de 
proteção para prevenir e erradicar a violência contra as mulheres. "Como o SDG 5 indica, 
capacitar mulheres e meninas é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, e a 
tecnologia móvel é uma excelente ferramenta para enfrentar a violência baseada no 
gênero", disse Sebastián Cabello, diretor da GSMA América Latina. 
 
O número 144 fornece informações, orientação, conselhos e apoio para mulheres em 
situações de violência em toda a Argentina por 365 dias ao ano, 24 horas por dia, 
gratuitamente. Para garantir uma resposta abrangente e coerente à violência baseada no 
gênero, a equipe do 144 é composta por operadores e coordenadores, a maioria dos quais 
são psicólogos profissionais e assistentes sociais treinados para enfrentar a violência contra 
as mulheres. 
 
Qualquer mulher que esteja em situação de violência ou tenha um parente, amiga ou 
conhecida nesta situação pode chamar o 144 para aconselhamento e apoio. O número 144 
é administrado pelo Instituto Nacional das Mulheres, que disponibiliza recursos 
governamentais para quem sofre violência e busca colaboração pública para ajudar as 
mulheres a enfrentar essa situação. 
 
O anúncio contou com a presença de Susana Balbo, presidente da Women 20 (W20) na 
Argentina, e do comitê oficial do G20 que promove o empoderamento econômico das 
mulheres e aumenta a conscientização sobre questões de gênero. Durante o G20 - 
Argentina 2018, a GSMA presidirá o tema da inclusão digital dentro do grupo W20, 
ressaltando seu compromisso com os SDGs e as iniciativas para abordar a diferença de 
gênero digital. 
 
"A contribuição da GSMA é inestimável e nosso objetivo é multiplicar iniciativas como o 
apoio ao 144. As mulheres precisam de tecnologia para sua inclusão trabalhista e 
financeira. A inclusão digital é uma área estratégica que deve ser desenvolvida e 



 
 

transformada em uma plataforma de uso diário, as mulheres devem se familiarizar com ela 
e perceber que sem desenvolvimento digital, seu crescimento sempre será adiado ", 
comentou Balbo. 
 
"A primeira linha de ataque para combater a violência contra as mulheres é o contato: a 
primeira voz que te escuta, apóia e sabe como falar com você e orientá-la. É disso que se 
trata. Aplaudimos a promessa das operadoras móveis em adicionar recursos específicos e 
valiosos para combater este problema e estamos muito gratos a elas. Uma mulher que 
supera esta situação é uma mulher habilitada e que se torna a força motriz de uma família 
próspera, uma comunidade em desenvolvimento em um país que avança. Com esta 
iniciativa, esperamos que todas, qualquer que seja o seu papel, possam ajudar a acabar 
com esse flagelo ", disse Victoria Morales Gorleri, Subsecretária de Responsabilidade 
Social para o Desenvolvimento Sustentável, do Ministério de Desenvolvimento Social. 
 
"É importante para a Claro apoiar ações que beneficiem a sociedade e trabalhar em 
conjunto com a GSMA por meio da campanha Nós Ligamos para reforçar esse 
compromisso. Nessa ocasião, apoiamos a iniciativa do Ministério de Desenvolvimento 
Social na luta pela eliminação da violência contra a mulher ", disse Juan Pablo Tognetti, 
Diretor de Assuntos Regulatórios da Claro Argentina. 
 
"A Telecom desenvolve ações valiosas para a comunidade, como a proposta pela GSMA, o 
Ministério do Desenvolvimento Social e o Instituto Nacional das Mulheres, para unir os 
esforços contra a violência contra as mulheres", disse Pedro López Matheu, Diretor de 
Relações Governamentais, Comunicação e Media Telecom. "Como uma empresa 
socialmente responsável, a Telecom tem um compromisso excepcional no cuidado e no 
bom uso da tecnologia, bem como na promoção de ferramentas para garantir o bem-estar 
das pessoas. Esta iniciativa Nos Importa reflete o espírito que incentivamos em nossa 
empresa ". 
 
"Na Telefónica, estamos focados em alavancar a tecnologia para defender os direitos das 
mulheres, combater a violência contra elas, proteger sua integridade e promover seu 
empoderamento na sociedade. A assinatura deste acordo ratifica nosso compromisso de 
promover de forma responsável a igualdade de gênero e o respeito pela diversidade, 
“aderindo aos Princípios para o Empoderamento das Mulheres, disseminados pelas Nações 
Unidas”, assegurou Agustina Catone, Diretora de Negócios Responsáveis da Telefónica 
Argentina e da Fundação Telefónica. 
 
Ressaltando o compromisso da indústria móvel com os SDGs, a campanha GSMA Nós 
Ligamos é uma iniciativa das principais operadoras móveis da região para garantir que 
todos os usuários possam aproveitar os benefícios que alteram a vida da tecnologia móvel 
em um ambiente seguro. Para conseguir isso, as operadoras juntaram forças para assumir 
uma série de compromissos em todos os países da região, onde telefones celulares e redes 
podem fornecer soluções para problemas sociais. 
 
A iniciativa “Nós Ligamos” foi lançada na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicarágua e Peru, e continuará a expandir-se por toda a região. A “Nós Ligamos” na  
Argentina foi lançada pela primeira vez em abril de 2016 com uma promessa das 
operadoras móveis do país em enfrentar o roubo de aparelhos e apoiar a proteção da 



 
 

criança. 
 

-FIM- 

Sobre a GSMA 
A GSMA representa os interesses das operadoras móveis do mundo inteiro, reunindo cerca 
de 800 operadoras e aproximadamente 300 empresas do amplo ecossistema móvel, 
incluindo fabricantes de aparelhos e dispositivos, empresas de software, fornecedores de 
equipamentos e empresas de Internet, assim como organizações  de setores industriais 
adjacentes. A GSMA também realiza os principais eventos do setor, como o Mobile World 
Congress, o Mobile World Congress Shanghai, Mobile World Congress Americas e as 
conferências Mobile 360 Series. 

  

Para mais informações, visite o site corporativo GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA 
no Twitter: @GSMA. 
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