
Eu falo sem medo, e você? 

#EuFaloSemMedo 

#10anosLeiMariadaPenha 

Confira as ações da campanha pelos 10 anos da Lei Maria da Penha, uma iniciativa dos grupos apoiados pelo Fundo Fale Sem Medo em 2016: 

Quem O quê? Quando e onde? 
Grupos apoiados pelo 
Fundo Fale Sem Medo 
2016 

Lançamento do videoclipe do rap Guerreiras 
  

Online, em agosto 

Coletivo Feminino Plural 
e Grupo Inclusivass 

Oficina e intervenção pelo fim da violência doméstica  Porto Alegre, Oficina no Senac no dia 8, e intervenção no 
semáforo em frente após a oficina (em caso de chuva, a 
atividade será no dia 10) 

CEDENPA - Seminário estadual “Violência Doméstica: um desafio estrutural 
a vencer”  
- Curso sobre autocuidado e estética afro-negra 
- Rodas de conversas municipais envolvendo representantes de 
órgãos públicos, educadores e sindicalistas 
- Caminhada pelo fim da violência 

Pará. O curso acontece no dia 6, às 9h, na sede do Cedenpa 
em Belém. As rodas acontecem nos dias 4 (Inhangapi), 5 (São 
Miguel do Guamá) e 6 (Mãe do Rio, Ourém e Salvaterra). A 
caminhada, em Belém, é no dia 7, e o seminário nos dias 10 e 
11 
  

Instituto Tribos Jovens Oficina do projeto Território de Proteção da Mulher Indígena 
com a temática “Lei Maria da Penha – 10 anos”, com o Grupo de 
Mulheres da Aldeia Barra Velha Tamikuã Miriawê, o Grupo de 
Meninas de Barra Velha, além de mulheres da comunidade. 

Bahia, Aldeia de Barra Velha, no dia 4 

Ilê Omolu e Oxum Campanha de divulgação das ações de sensibilização e 
mobilização pelo fim da violência realizadas desde 2013 pelo 
grupo com apoio do Fundo Fale Sem Medo 

Online, de 2 a 7 de agosto 

Fórum Cearense de 
Mulheres 

Panfletagem na feira do Vizente Pizon  sobre a Lei da Maria da 
Penha e as propostas de alteração da Lei 

Fortaleza, dia 7 às 8h30 

Coletivo Levante Mulher Evento “Resistimos - 10 anos da Lei Maria da Penha”, com roda São Paulo, na Casa de Cultura do Butantã, dia 28 às 15h  



de conversa e intervenções artísticas 

ACOTERRA Oficinas sobre a Lei Maria da Penha Bahia, Monte Santo: dia 6 na Escola Família Agrícola do 
Sertão-EFASE, na comunidade de Lagoa do Pimentel; dia 19 na 
comunidade de Paus Verdes; dia 20 na Lagoa do Mandacaru e 
dia 23 na comunidade de Fazenda Velha 

Elas que são Elas - Debate em homenagem aos 10 anos da LMP com Adriana 
Ramos de Mello (Juíza da vara de violência doméstica do Rio de 
Janeiro), Claudia Regina S. Garcia (Coordenadora do NEVID), 
Ludmila Aparecida Tavares (Mestranda em Segurança Pública 
UVV) e Carmen Hein de Campos (Profª do mestrado em 
segurança pública UVV).  Após o debate haverá a inauguração do 
Núcleo de Atendimento Jurídico para a mulher. Por fim, acontece 
o sarau feminista, com performances, exposição e rap. 
 

Universidade Vila Velha, dia 9, às 11h 

Coletivo de Mulheres 
Trabalhadoras do 
Movimento Sindical do 
Ceará                               
 

- Blitz nos terminais de ônibus de Fortaleza com panfletagem 
sobre a efetivação da LMP e debatendo as alterações do PL 
07\2016 
- 4 oficinas sobre a implementação da LMP com a distribuição da 
Cartilha Lilás, com trabalhadoras da educação e da administração 
pública do estado.  
- Caminhada estadual em defesa da LMP  
 

Fortaleza, dias 23, 26 e 27, e Taitinga, dia 17. 
Dia 7, caminhada e intervenção com concentração na Avenida 
Beira Mar, em Fortaleza. 

Gemis Lançamento de série de quatro vídeos sobre a temática da 
violência de gênero contra as mulheres ligadas à área da 
comunicação social - jornalistas, publicitárias e relações públicas. 

Online, ao longo do mês de agosto 
 

Geledés Campanha de ampliação de acesso ao aplicativo PLP 2.0 
 

Online, durante o mês de agosto 
 

Associação Yamurikumã 
das Mulheres Xinguanas 

Publicação de fotos aderindo à campanha na página do grupo Online, na segunda quinzena de agosto 

Blogueiras Negras - Twitaço com as hashtags #EuFaloSemMedo e 
#10anosLeiMariadaPenha 
- Hangouts sobre violência doméstica com a participação das 

Twitaço: Online, dia 7 de agosto, de 16h às 19h 
Hangouts: 14,21 e 28 



integrantes dos grupos apoiados pelo Fundo Fale Sem Medo em 
2016.  

Centro de Mulheres do 
Cabo 

- 3 Oficinas sobre Violência contra a Mulher e Lei Maria da Penha. 
- Inauguração do quadro “FALE SEM MEDO” no Programa Rádio 
Mulher, que é transmitido diariamente das 13h às 14hs no Cabo 
de Santo Agostinho.  
- Seminário realizado pela Faculdade dos Guararapes. 
- Seminário na Câmara de Vereadores do Cabo, para 100 
mulheres, discutindo os 10 anos da Lei Maria da Penha. 

As oficinas serão nas cidades de Ribeirão, Moreno e Rio 
Formoso. O seminário na Faculdade dos Guararapes será no 
dia 10. O seminário na Câmara dos Vereadores acontece no 
dia 17. 

Roque Pense! O Roque Pense! irá participar das atividades promovidas pelo 
Junto com o Fórum Municipal dos Direitos da Mulher de Duque 
de Caxias, o Roque Pense! organiza o  ciclo de Encontros de 
Mulheres na cidade.  

No dia 13 o Encontro de Mulheres acontece no 4º distrito. No 
dia 20, no 1º distrito e no dia 27, no 3º distrito de Duque de 
Caxias. 

Conselho Nacional dos 
Trabalhadores 
Domésticos/FENATRAD 

A campanha “Eu falo sem medo, e você?” será lançada em 
atividades como a 2a Roda de Mulheres do Campo e da Cidade 
com o coletivo Mercado Sul VIVE, as oficinas sobre os 10 anos da 
Lei Maria da Penha na Creche Pioneira da Vila Planalto e em 
Planaltina, e em encontros com o Fórum de Mulheres do Distrito 
Federal e Entorno e as Promotoras Legais Populares do DF e 
Entorno. 

O lançamento acontece no dia 13 em Taguatinga (DF), no dia 
23 na Vila Planalto (DF) e no dia 27 em Planaltina (DF). 

Núcleo Vozes Femininas Palestra 'Vozes em Debate: um olhar sobre os 10 anos da Lei 
Maria da Penha', com a participação da vice-presidente do 
Instituto Maria da Penha, Regina Célia Almeida Barbosa, 
delegada do 8ºDelegacia da Mulher de Goiana, Ana Carolina 
Guerra, pescadora e vice-presidente da Colônia de Pescadores do 
Baldo do Rio, Ângela Fonseca e o promotor de Justiça Fabiano 
Saraiva. 

Dia 11, quinta, em Goiana (PE), no Cine Teatro Polytheama. 

 


