
16 dias de ativismo

A campanha dos “16 dias de ativismo pelo fim da

violência contra as mulheres" é uma mobilização

mundial que ocorre em mais de 160 países, 

sendo realizada no Brasil desde 2003.

 

Em Mato Grosso do Sul, a Lei nº 4.784/2015 

instituiu o dia 25 de novembro como o 

“Dia estadual de mobilização pelo fim da

violência contra as mulheres”. 

 

CAMPANHA



Seminário

25 e 26 de novembro

Local: auditório OAB/MS

25/nov - 13h às 17:30h

26/nov - 7:30h às 11:30h



Seminário

Carga horária: 8h/a

Público-alvo: Prefeitos/as, secretários/as municipais,

gestoras municipais de políticas para mulheres,

conselheiras de direitos das mulheres, profissionais

que atuam nos serviços de atendimento às mulheres

e meninas em situação de violência, movimentos de

mulheres, movimentos sociais, sociedade em geral.

"Pelo fim da violência contra a mulher”



25/novembro

Luciana Azambuja e Aparecida Gonçalves.

Apresentação do "Pacto Estadual de Enfrentamento à

Violência contra as Mulheres"

Renata Rodovalho, Instiuto Avon (SP).

Apresentação do "Programa Acolhe"

 Aparecida Gonçalves, especialista em gênero e

violência contra as mulheres.

Palestra "Transversalidade e Intersetorialidade das

Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência"

Banda SAMPRI.

Apresentação cultural



26/novembro

Thais Dominato, defensora pública e coordenadora

do NUDEM/MS.

Palestra 1

 "Violência doméstica e familiar: conceitos e desafios"

Lívia Bariani, promotora de justiça e coordenadora

do NOJÚRI.

Palestra 2

 "Feminicídio, o ápice do ciclo de violência"

Jacqueline Machado, juíza  de direito com atuação

na Casa da Mulher Brasileira. 

Palestra 3

 "A importância das medidas protetivas"



Webinário

29/nov a 3/dezembro

Local: Plataforma Zoom

Horário: 8h às 10h

6 a 10/dezembro



Webnário

Carga horária: 20h/a

Público-alvo: Prefeitos/as, secretários/as municipais,

gestoras municipais de políticas para mulheres,

conselheiras de direitos das mulheres, profissionais

que atuam nos serviços de atendimento às mulheres

e meninas em situação de violência, movimentos de

mulheres, movimento sociais, sociedade em geral.

"As várias faces da violência 
contra a mulher”



29/novembro

Beatriz Accioly (SP), doutora e mestra em

Antropologia Social pela Universidade de São Paulo

e coordenadora de pesquisa do Instituto Avon.

Tema: “Violência contra mulheres: como prevenir e

enfrentar”

30/novembro

Isabela Lourenção e Julia Granado, advogadas

especialistas em Direito das Mulheres, fundadoras

do instagram "desatando nós" (SP). 

Tema: “Violência Psicológica”



1/dezembro

Silvia Rita, ativista dos direitos humanos de mulheres

e meninas e coordenadora Institucional do

Observatório Nacional da Mulher na Política da

Câmara dos Deputados (DF).

Tema: “Violência Política de Gênero"

2/dezembro

Clarissa Torres, promotora de justiça com atuação na

Casa da Mulher Brasileira.  

Tema: "Stalking"



3/dezembro

Gleyce Anne Cardoso, coordenadora geral de acesso

à justiça da Secretaria Nacional de Políticas para

Mulheres (MMFDH); Daniele de Souza Osório,

defensora pública da União e coordenadora do

CETRAP/MS; Estela Scandola, integrante da Rede

Feminista de Saúde e do CETRAP/MS.

Tema: "Tráfico de Mulheres"

6/dezembro

Bispa Cátia Cristiane, Ministério Apostólico do

Jardim do Éden e Pastora Márcia Mega, Igreja

Missionária Comunidade em Cristo.

Tema: "Violência contra mulheres no meio cristão"



7/dezembro

Ana José Alves, Subsecretária Estadual de Políticas da

Igualdade Racial e Fernando Souza, Subsecretário

Estadual de Políticas Públicas para População

Indígena. 

Tema: "Violência de gênero, raça e etnia"

8/dezembro

Sarah Santos, jornalista e criadora digital do instagram

@soupassarinha e Rosana Martinez, técnica da

SPPM/MS e fundadora da ADONE - Associação de

Doenças Neuromusculares.

Tema: "Violência contra mulheres com deficiência"



9/dezembro

Cândice Arósio, procuradora-chefe do Ministério

Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul.

Tema: "Assédio moral e sexual contra mulheres no

ambiente de trabalho"

10/dezembro

Débora de Souza Paulino, defensora pública e

coordenadora do NUDECA - Núcleo de Defesa da

Criança e do Adolescente.

Tema: "Violência sexual contra crianças e adolescentes

na perspectiva de gênero"



16 dias de ativismo

Realização:

Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas 

para Mulheres (SPPM/MS)

 

Informações:

www.naosecale.ms.gov.br 

mulheres@secic.ms.gov.br 

 

CAMPANHA


