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25 de Novembro

Dia Internacional pela Eliminação
da Violência contra as Mulheres
Sisejufe convida para debate no sindicato

A violência contra as mulheres é
um fenômeno universal que atinge
as mulheres de todas as classes sociais, etnias, crenças e culturas. Segundo a Organização Mundial de
Saúde, a cada 15 segundos uma
mulher é agredida no Brasil. E cerca
de 70% das vítimas do sexo feminino assassinadas são mortas por
seus maridos ou companheiros.
Participe da campanha pela eliminação da violência contra as mulheres acessando na Internet a página
homenspelofimdaviolencia.com.br.
Denuncie também os casos de seu
conhecimento. Temos que desmitificar a ditado popular “em briga de
marido e mulher ninguém bota a co-

lher”, pois guarda um conceito de
conivência com a violência.
Definido no I Encontro Feminista Latino-Americano e do
Caribe, realizado em 1981, em
Bogotá, Colômbia, o 25 de Novembro é o Dia Internacional
da Não-Violência contra a
Mulher. A data foi escolhida para lembrar as irmãs Mirabal (Pátria, Minerva e Maria Teresa), assassinadas pela ditadura de Leônidas Trujillo na República Dominicana. Em 25 de novembro
de 1991, foi iniciada a Campanha Mundial pelos Direitos Humanos
das Mulheres, sob a coordenação do
Centro de Liderança Global da Mulher, que propôs os 16 Dias de Ativismo contra a Violência contra as Mulheres, que começam no 25 de novembro e encerram-se no dia 10 de
dezembro, aniversário da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948. Este período também contempla outras duas datas significativas: o 1º de Dezembro, Dia

www.biabrasilmulher.com/noticia

A direção do Sisejufe, por meio do
Núcleo de Gênero e Etnia, realizará
no dia 25 de novembro um painel
para marcar o Dia Internacional pela
Eliminação da Violência contra as
Mulheres. O evento terá a participação de Inamara Pereira, coordenadora da Deam (Divisão da Polícia
Civil no Rio de Janeiro que reúne as
Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher) e da Secretária
Nacional sobre a Mulher Trabalhadora da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Rosane da Silva e servirá para avaliar as políticas de prevenção à violência contra as mulheres no nosso estado e a implementação da Lei Maria da Penha.

Mundial da Luta contra a AIDS e o
dia 6 de Dezembro, Dia do Massacre de Montreal, em que14 estudantes de engenharia foram mortas em
sala de aula por um homem. Em
março de 1999, o 25 de novembro
foi reconhecido pelas Nações Unidas (ONU) como o Dia Internacional pela Eliminação da Violência
contra a Mulher. Um dia para lembrar, protestar e mobilizar contra a
violência à mulher.

Auditório do Sisejufe
25 de novembro de 2008, às 19h
Avenida Presidente Vargas, 509 – 11º andar

MAIS NOTÍCIAS? Portal Sisejufe: http://sisejufe.org.br

