PROGRAMAÇÃO 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER
Dia 20/11
(Domingo)
Dia Nacional da
Consciência
Negra
22/11/2016
Dia 24/11

Dia 25/11
(sexta-feira)
Dia
Internacional de
Luta pelo fim da
Violência contra
a Mulher

Este dia é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade
brasileira. A data foi escolhida para coincidir com a morte de Zumbi
dos Palmares, em 1695. A importância da inclusão dessa data da se
pela tripla opressão sofrida pela mulher negra.

Atividade: Palestra na APAE
Atividade: Culto de Ação de Graças
Local: Praça da República Ijuí
Horário: 20:30
Público: Comunidade em geral.
Atividade: Palestra com Cora Chiappetta
Local: Auditório do Sindicato dos Comerciários de Ijuí
Horário: 13h30min
Público: Comunidade em geral. Estudantes, acadêmicos,
profissionais das mais diversas áreas
Esta data é marcada pelo assassinato brutal das irmãs Minerva, Pátria e Maria Tereza,
pela bravura de “Las Mariposas”, como eram conhecidas. O intuito desta data é
estimular que governos e sociedade civil organizada nacionais e internacionais
realizem eventos anuais como necessidade de extinguir com a violência que destrói a
vida de mulheres consideradas um dos grandes desafios na área dos direitos
humanos.

Integração nas ações desenvolvidas pelo SAE
Dia Quinta-feira
1º/12 Dia
Internacional
Dia
Internacional de
Luta contra a
AIDS
Dia 07/12 –
Terça feira
Campanha do
Laço Branco
Homens pelo fim
da violência
contra a mulher

Por ocasião do Encontro Mundial de ministros de Saúde de 140 países, ocorrido no
dia 1 de dezembro de 1988, que ocorreu em Londres, foi criada essa data com o
objetivo de mobilizar os governos e a sociedade civil no sentido de incentivar a
solidariedade, a reflexão sobre as formas de combater a epidemia e o preconceito. As
estatísticas indicam crescimento significativo de casos de mulheres contaminadas,
inclusive no Brasil.

Atividade: Jogo de Futebol com homens pelo Fim da Violência Contra
a Mulher
Local: Estádio 19 de Outubro (São Luiz)
ou Complexo
Poliesportivo
Horário: 19h
Público Alvo: Comunidade em geral
Times: Esporte Clube São Luiz x Autoridades Locais
Abertura com Escolinhas de Futebol
No Brasil, a Campanha do Laço Branco tornou-se uma das parceiras no
enfrentamento à violência de gênero.Com o objetivo de envolver os homens no
ativismo contra a violência de gênero, a Campanha foi criada por um grupo de
homens canadenses que se indignaram com o massacre na Escola Politécnica de
Montreal com o objetivo de mostrar que existem homens que repudiam o sexismo e
as práticas violentas contra as mulheres. No dia 6 de dezembro de 1989, Marc

Lepine, de 25 anos, invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica e assassinou 14
mulheres, suicidando-se em seguida. O rapaz deixou uma carta em que afirmava que
não suportava a ideia de ver mulheres estudando engenharia, um curso
tradicionalmente dirigido ao público masculino. O crime mobilizou a opinião pública
e gerou amplo debate. Um grupo de homens do Canadá decidiu se organizar em torno
da Campanha do Laço Branco para dizer que existem homens que repudiam a
violência contra mulheres.

Atividade: Cine Debate – Filme Um porto Seguro
Dia 07/12 –
Quarta-feira

Sinopse: Quando uma misteriosa mulher chamada Katie (Julianne Hough) se muda
para a pequena cidade de Southport, Carolina do Sul, seus novos vizinhos começam a
levantar questões sobre seu passado. Bela e discreta, ela evita qualquer tipo de laço
pessoal com os outros habitantes da região até que conhece o charmoso Alex (Josh
Duhamel), um homem gentil, viúvo e pai de dois filhos, e a sincera Jo (Cobie
Smulders), que se torna sua amiga. Katie começa a se interessar por Alex e se sente
cada vez mais afeiçoada a ele e sua família. Ela acaba se apaixonando mas um
segredo de seu passado a impede de ser plenamente feliz.

Local: Casa Ama – Rua Floriano Peixoto – 642 - Centro
Horário: 08h30min
Público Alvo: Comunidade em geral
07/11/16

Dia 10/12 –
Sábado
Dia da
Declaração
Universal dos
Direitos
Humanos

Atividade: Palestra sobre violência de gênero
Local: CAIS
Horárioo: 14;00h
Público homens e mulheres com deficiência auditiva
Atividade: Ato público em favor dos direitos humanos
Local:
Horário:
Público Alvo:
Na mesma data do ano de 1948, a declaração Universal dos Direitos humanos foi
adotada pela ONU, como resposta a barbárie praticada pelo nazismo contra judeus,
comunistas e ciganos e ainda às bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos
sobre Hiroshima e Nagazaki, matando milhares de inocentes. Posteriormente, os
artigos da Declaração fundamentaram inúmeros tratados e dispositivos voltados à
proteção dos direitos fundamentais.
Essa data é importante para lembrar que sem os direitos das mulheres, os direitos não
são humanos. A luta, atualmente, não consiste somente na conquista de direitos, mas
na possibilidade de exercê-los.

