Campanha quer acabar com a
violência contra a mulher
Lançamento ocorre no Espaço São José Liberto, nesta quinta
(19), com distribuição de panfletos com o tema central da
campanha para o ano de 2015
Nesta quinta-feira (19), a Secretaria de Estado de Justiça e
Direitos Humanos (Sejudh), por meio da Coordenadoria Estadual
de Integração de Políticas para as Mulheres (CEIPM), abre a
campanha “16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a
mulher”, que fará ações de caráter preventivo e educativo,
visando uma mudança social, cultural e comportamental. O
evento ocorre no Espaço São José Liberto, às 16h, com
distribuição de panfletos com o tema central da campanha para
o ano de 2015: “Tome atitude, quebre o silêncio. Denuncie a
violência contra a mulher!”.
O evento de abertura e as demais atividades poderão ser
assistidas pelo público. A programação conta com palestras
educativas e rodas de discussão sobre a Lei Maria da Penha nas
escolas; sessão de cinema; seminário sobre direitos humanos da
pessoa idosa; workshop com o tema “Traçando Identidade”;
encontro de remanescentes quilombolas do município do Acará;
seminário pelo dia de combate à Aids; seminário sobre a
campanha do laço branco; homens pelo fim da violência contra a
mulher; e ação de cidadania, que ofertará serviços com
atendimento preferencial às mulheres.
Segundo a coordenadora estadual de Integração de Políticas
para Mulheres, Maria Trindade Tavares, o objetivo da campanha
é reforçar a mensagem de não tolerância à perpetuação de todas
as formas de violência contra as mulheres. “A campanha vem
para debater a forma e o grau de crueldade em que vêm
ocorrendo os atos de extrema violência contra as mulheres.
Esperamos firmar encaminhamentos que permitam uma grande

mobilização desenvolvendo ações preventivas e educativas de
enfrentamento a essa violência”, afirma.
Programação:
19/11
Lançamento da campanha “16 dias de ativismo pelo fim da
violência contra a mulher”
Local: Espaço São José Liberto
Horário: 16h
23 e 24/11
Curso de formação de multiplicadores: dialogando sobre a
aplicabilidade da Lei n° 11.340, de 7 de novembro de 2006 –
Maria da Penha
Local: Senac (Avenida Serzedelo Correa, 279)
Horário: 8h às 12h
Como participar:

fazer

inscrição

preenchendo

formulário

disponível no site da Sejudh (www.sejudh.pa.gov.br)
24/11
Feminicídio: Maria da Penha nas escolas
Locais: Auditório do Nied/ Escola Estadual Vilhena Alves/
Escola Estadual Deodoro de Mendonça
Horário: 8h às 17h
Evento exclusivo para os alunos das escolas estaduais
26/11
Seminário: Direitos humanos de pessoa idosa no contexto atual
Local: Auditório do Sindicato dos Médicos (Rua Boaventura
Silva, 999, Umarizal)
Horário: 8h às 12h
Como participar: fazer inscrição preenchendo formulário
disponível no site da Sejudh (www.sejudh.pa.gov.br) ou
pessoalmente no dia do evento
27/11
Sessão de cinema. Exibição do filme “Loucas pelo fim da

violência”
Local: Cine Olympia (Avenida Presidente Vargas, 918, Campina)
Horário: 15h
Evento aberto ao público
28/11
Seminário e workshop “Trançando Identidade”
Local: Hotel Goldmar (Rua Professor Nelson Ribeiro, 132,
Telégrafo)
Horário: 8h às 22h
Evento aberto ao público
28 e 29/11
Encontro de remanescentes quilombolas do município do Acará:
Pelo fim da violência contra a mulher
Locais: Comunidades quilombolas de Vila de Formosa, 19 do
Massadranduba e do Ipitinga Miri, na zona rural do Alto Acará
Horário: 8h às 17h
Evento aberto ao público
30/11
Feminicídio: Maria da Penha nas escolas
Local: Senai (Travessa Quintino Bocaiuva, 1.588, Nazaré)
Horário: 8h às 17h
Evento exclusivo para alunos das escolas estaduais
1/12
Seminário pelo Dia de Combate à Aids
Local: Auditório da Faculdade da Amazônia (Faam), na Rodovia
BR-16, km 7, 590
Horário: 8h às 12h
Evento aberto ao público
1 e 2/12
Feminicídio: Maria da Penha nas escolas
Local: Auditório do Nied/ Escola Estadual Vilhena Alves/
Escola Estadual Deodoro de Mendonça

Horário: 8h às 17h
Evento exclusivo para alunos das escolas estaduais
2/12
Culminância Maria da Penha nas Escolas
Local: Ufra/ Polo Pro Paz (Avenida Presidente Tancredo Neves,
2.501, Terra Firme)
Horário: 8h
Evento aberto ao público
3/12
Seminário: Campanha do Laço Branco: Homens pelo fim da
violência contra a mulher
Local: Auditório da Unama Alcindo Cacela
Horário: 14h às 18h
Como participar: fazer inscrição pessoalmente na Combel/
Prefeitura de Belém
10/12
Ação cidadania
Local: Praça São Domingos de Gusmão, Rua São Domingos, Terra
Firme
Horário: 8h às 13h
Evento aberto ao público
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