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A violência contra a mulher é um grave problema com reflexos em toda 

a sociedade.  Os dados são alarmantes e, por respeito e solidariedade a 

população feminina que utiliza nossos serviços, e as mais de 24 Mil 

mulheres que compõem nossa força de trabalho, as Instituições 

Afiliadas SPDM irão se engajar em um movimento mundial de “16 dias 

de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres”. 

Entre os dias 25 de novembro de 2021 e 10 de dezembro de 2021, o 

Comitê de Inclusão e Diversidade da SPDM irá estimular este debate 

promovendo ações de conscientização com seus colaboradores e trazer 

materiais relevantes sobre as diversas formas de violência contra as 

mulheres e meninas, considerando as interseccionalidades, 

vulnerabilidades e propondo reflexões sobre o enfrentamento da 

violência.  

O período de ativismo proposto se inicia em 25 de novembro com o “Dia 

Internacional da Não Violência contra a Mulher”, incorpora na reflexão o dia 06 

de dezembro como o “Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da 

Violência Contra as Mulheres”, e se encerra no dia 10 de dezembro data em que 

se celebra a oficialização da Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

ONU, entre outras ações que serão intercaladas nestas datas.  

Serão desenvolvidas publicações periódicas, grupos de debates sobre a saúde 

da mulher, o empoderamento feminino, os mecanismos de proteção contra a 

violência, a Lei Maria da Penha, Segurança Pública envolvendo mulheres, além 

de dicas de vídeos e filmes. 
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Para estas ações será utilizada a cor Laranja, conhecida como a cor da mudança.  Ela faz parte da estratégia 

mundial que elegeu esta cor para chamar a atenção para uma problemática global: a violência contra as 

mulheres e meninas. 

Dando início as nossas atividades, convidamos todos a participar, no dia 25/11, às 15h00, de uma mesa 

redonda online, que irá debater os tipos de violência contra a mulher, o papel da mulher no mercado de 

trabalho e a masculinidade tóxica. 

Compartilhamos abaixo algumas dicas e sugestões de conteúdo para estes 16 dias de ativismo:  

Dia 1 (25/11/2021) – Evento de abertura oficial Mesa redonda sobre: tipos de violência, mercado de trabalho e masculinidade 

Tóxica. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzgyNDdiODctOWM4Ny00NTY2LTk2ZmQtMWZmNTU3MjVmZWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%2221cde58b-81d9-4703-b1e4-610939b82f19%22%2c%22Oid%22%3a%22db691cbb-587f-44ea-a29a-cc610f4cb629%22%7d 

 

Dia 2 (26/11/2021) - Palestra Magda Machado com tema: Aspectos jurídicos da violência contra a mulher e Palestra Ana 

Paula: Ginecologia Natural e Empoderamento Feminino 

 

Dia 3 (27/11/2021) – Dica: Vídeo Onde você está que não me vê? ONU Mulheres Brasil:  

https://www.youtube.com/watch?v=M_wUWz-yr1M 

 

Dia 4 (28/11/2021) – Dica: Quebrando o silêncio: como os homens se transformam | Guilherme Valadares: 

https://www.youtube.com/watch?v=gw09QlQE7J4 

 

Dia 5 (29/11/2021) – TIAGO IORC - Música Masculinidade 

https://www.youtube.com/watch?v=V5GUxCQ8rl4 

 

Dia 6 (30/11/2021) – Dica podcast “Abuso” Ana Paula Araújo 

https://g1.globo.com/podcast/abuso/noticia/2021/10/21/podcast-abuso-de-ana-paula-araujo-estreia-nesta-quinta-

feira.ghtml 

 

Dia 7 (01/12/2021) – Dica: #precisamosfalarsobreabuso de Ana Paula Araujo: 4 links do Instagram  

https://www.instagram.com/p/CHtV6Xehyut/ 

 

https://www.instagram.com/p/CHi6inmBBsY/ 

 

https://www.instagram.com/p/CHOf_0EBK8d/ 

 

https://www.instagram.com/p/CVOoX7Ssodf/ 

 

Dia 8 (02/12/2021– Dica: Ensine coragem as meninas, não perfeição - Reshma Saujani/TED 

https://www.ted.com/talks/reshma_saujani_teach_girls_bravery_not_perfection/transcript?language=pt-br 

 

Dia 9 (03/12/2021) – Dica: A Cura da Masculinidade Tóxica| Fabio Manzoli | TEDxSaoPaulo 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5wPiwj3YrY 

 

Dia 10 (04/12/2021) Dica: Como conversar com quem pensa muito diferente de você? | Guilherme Valadares/  

https://www.youtube.com/watch?v=Ez4m6Fw15-E 

 

Dia 11 (05/12/2021) – Dica: Justiça de saia – Caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas 
https://www.justicadesaia.com.br/justiceiras-eumetoacolhersim-caminhada-pelo-fim-da-violencia-contra-mulheres-e-meninas-dia-5-12/ 

 

Dia 12 (06/12/2021) - Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da Violência Contra a Mulher – Dica Reflexão  

https://www.youtube.com/watch?v=3GY5s1DVi5w&list=RDCMUCfSKYx2r8m9yFIvCJ62Z2Ew&index=3 

 

Dia 13 (07/12/2021) – Dica: O silêncio dos homens| Documentário completo 

https://youtu.be/NRom49UVXCE 

 

Dia 14 (08/12/2021 – Dica livro: “Mulher, Roupa, Trabalho” de Mayra Cotta e Thais Farage 

 

Dia 15 (09/12/2021 – Dica filme: Feministas: o que elas estavam pensando - NETFLIX 

https://www.netflix.com/search?q=Feministas%3A%20o%20que%20elas%20estavam%20pensando%20 

 

Dia 16 (10/12/2021– Encerramento – Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Dica: Leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por 
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