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No Means No.
Period.

Não é Não.
Ponto Final.

Facts about Sexual Assault
Fatos Sobre Abuso Sexual

Silence is Not Consent
Quem Cala Não Consente
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Our mission is to improve the lives of 
Portuguese-speaking individuals and families from 
Massachusetts and help them become active 
participants in American society while maintaining a 
strong ethnic identity and a sense of community.

MAPS works with and for the Brazilian, Cabo 
Verdean, Portuguese and other communities to 
increase access to health, education and social 
services.

A nossa missão é melhorar a vida das pessoas de Língua 
Portuguesa em Massachusetts  e ajudá-las a tornarem-se 
participantes ativos na sociedade americana, e, 
simultaneamente, a manterem uma forte identidade 
étnica e sentido de comunidade.

A MAPS trabalha com e para brasileiros, 
cabo-verdianos, portugueses e outras comunidades para 
aumentar o acesso a saúde, educação e serviços sociais.

We are here to help. Our services are free and confidential.
Estamos aqui para ajudar. Os nossos serviços são confidenciais e gratuitos

Cambridge
617-864-7600

Dorchester
617-825-5897

Brighton
617-787-0557

Framingham
508-872-2652

Lowell
978-970-1250
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Silence is Not Consent
Quem Cala Não Consente

Sexual Assault is NEVER the Victim’s Fault
Abuso Sexual NUNCA é Culpa da Vítima

All are welcome at MAPS
Todos/as são bem-vindos/as na MAPS

THIS PROGRAM IS FUNDED BY
US O�ce on Violence Against Women (OVW) / MA Dept. of Public

Health (DPH) RISE Program / MA Executive O�ce of Public Safety VAWA
S.T.O.P. Grant / MA Dept. of Children & Families (DCF) / TJX Foundation/ 

Massachusetts O�ce for Victim Assistance
“This project was supported by Grant No. 2010-UW-AX-0016 awarded by the
O�ce of Violence Against Women, U.S. Department of Justice. The opinions,

�ndings, conclusions, and recommendations expressed in the publication/program
exhibition are those of the author(s) and do not necessarily re�ect the view of the

Department of Justice, O�ce of Violence Against Women.”

“Este projeto tem o apoio da subvenção n°2010-UW-AX-0016 oferecida pelo
Gabinete de Violência contra a Mulher do Departamento de Justiça dos Estados
Unidos. As opiniões, conclusões e recomendações expressas nesta publicação

são exclusivas do autor, e não necessariamente re�etem a visão do
Departamento de Justiça, Gabinete de Violência contra a Mulher.”

1 in 3 women, 1 in 6 men and 1 in 2 
transgender people have experienced sexual 
violence in their lifetime;
 

1 em cada 3 mulheres, 1 em cada 6 homens e 1 
em cada 2 pessoas transgénero sofreram 
violência sexual durante a sua vida;

Only 344 out of every 1,000 sexual assaults 
are reported to police. That means about 2     
out of 3 go unreported. 
Apenas 344 por cada 1000 abusos sexuais são 
denunciados à polícia, o que quer dizer que 2 
em cada 3 abusos ficam por denunciar.

Every 109 seconds, somewhere in America, 
someone is sexually assaulted
A cada 109 segundos, algures na América, 
alguém é vítima de abuso sexual.

3 out of 4 rapes are committed by someone 
known to the victim; 
3 em cada 4 estupros são cometidos por alguém 
conhecido pela vítima;
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Silence is Not Consent
Quem Cala Não Consente

Consent is:
To give approval and voluntary agreement

A clear YES to any type of sexual activity

Not saying NO does not mean you have
given consent

Consentir é:
Aceitar/ concordar de forma voluntária

Um SIM claro a qualquer tipo de atividade sexual

Não dizer NÃO não é o mesmo que dar o
seu consentimento

Sexual Assault is NEVER
the victim’s fault

Together we can end
the culture of silence

Abuso Sexual NUNCA
é culpa da vítima

Juntos/as podemos pôr fim
à cultura do silêncio

WHAT TO DO IF YOU’VE BEEN
SEXUALLY ASSAULTED

O QUE FAZER SE VOCÊ FOI
ABUSADO/A SEXUALMENTE
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Trust your intuition.
If you feel you may be at risk, contact MAPS for:

Crisis Intervention
Safety Planning
Information an referrals
Medical and Legal Advocacy
Supportive Listening
And other free services

Confie na sua intuição.
Se você acha que está em risco, contate a MAPS:

Apoio em momentos difíceis
Estratégias de Segurança
Informação e encaminhamento
Apoio Médico e Legal
Apoio Emocional
E mais serviços gratuitos

Rape • Incest
• Unwanted Sexual Phone Calls/ Texts

• Unwanted Fondling • Sexual Harassment
• Forced viewing of Pornography

• Unwanted “Sexting” Text Messages

TYPES OF SEXUAL VIOLENCE

Estupro • Incesto
• Mensagens/ Telefonemas obscenos

• Carícias Indesejadas • Assédio Sexual
• Forçado a ver pornografia

TIPOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Seek immediate medical attention
(It is vital that you seek prevention against
sexually transmitted infections and pregnancy)

Seek emotional support
(Reach out to your family and friends, or
local organizations like MAPS)

If you’re ready to report the crime, contact
your local authorities and do a collection of
evidence at the hospital within 5 days after
the crime

Procure atendimento médico imediatamente
(É fundamental que você procure tratamento
preventivo contra doenças sexualmente
transmissíveis ou gravidez)

Procure apoio emocional
(Fale com a sua família ou amigos, ou procure
organizações locais de apoio, como a MAPS)

Se quiser denunciar o crime, contate a polícia
e faça a coleta de provas no hospital dentro de
5 dias após o crime
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