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Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), no 

1º semestre de 2022, a central de atendimento registrou 31.398 denúncias e 169.676 

violações, envolvendo a violência doméstica contra as mulheres (Dados extraídos do site link 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/painel-de-dados/2022). 

Pelo segundo ano consecutivo, a SPDM, com apoio do Comitê de Inclusão e Diversidade, 

está engajada em um movimento global que busca mobilizar indivíduos e organizações na 

prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas. 

Durante os próximos 16 dias, estaremos mobilizados para levar informações e debater 

sobre as diversas formas de violência contra as mulheres, compartilhando experiências e 

fortalecendo a conscientização e formas de combate. 

Inicia hoje, 25/11/2022, data eleita pela ONU para refletir e celebrar o “Dia Internacional 

de Combate à Violência contra a Mulher”, passando por diversas datas simbólicas para esta ação, 

como: 29/11/22 - Dia Internacional das Mulheres Defensoras dos Direitos Humanos; 01/12/22 - 

Dia Mundial do Combate à Aids; 02/12/22 - Dia Internacional para a Abolição da Escravatura – 

ONU, 03/12/22 - Dia Internacional das Pessoas com Deficiência; 06/12/22 - Dia Nacional de 

Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as Mulheres; e se encerra em 10/12/22 - Dia 

Internacional dos Direitos Humanos.  
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A abertura dos 16 dias de ativismo em 2022 aconteceu hoje, às 9h00 da manhã, no 

auditório da unidade CAPS Itapeva, com a presença da Dra. Gabriela Manssur, Presidente dos 

Projetos Justiça e Justiceiras de Saia, que atuou como Promotora de Justiça no Ministério Público 

do Estado de São Paulo, com mais de 20 anos de trabalhos dedicados à defesa dos direitos da 

mulher, sendo uma das vozes mais atuantes deste tema no Brasil. 

Convidamos você a participar e se engajar neste movimento, acompanhando o conteúdo 

que será disponibilizado ao longo dos próximos 16 dias de ativismo! 

 

Disponibilizamos dicas e sugestões de conteúdo da Campanha! Para acessar, clique no link 

abaixo! 

Dicas e sugestão de conteúdo _ Campanha 16 dias de ativismo Ciclo 2022.pdf 

 

A SPDM, por meio das ações relacionadas aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável - ODS, especificamente ao ODS 5, que visa 

alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, traz 

um alerta no que diz respeito ao fim da violência contra as mulheres.  
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