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Programas e atividades da CEPIA  

A CEPIA manteve uma intensa atividade no enfrentamento da violência de gênero 

contra as mulheres, atuando no Consórcio Lei Maria da Penha, no Fórum de violência 

Doméstica e de Gênero da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ, 

da Comissão de Segurança da Mulher, promovendo capacitações, monitoramento de 

projetos de leis, advogando por políticas públicas de atenção às mulheres em situação 

de violência. Investiu em cursos de capacitação de mulheres, na produção de vídeos 

contra racismo e a violência de gênero, se pronunciando em suas mídias e na grande 

imprensa defendendo a direito das mulheres em situação de violência e alertando 

sobre a necessidade da promoção de políticas de prevenção da violência de gênero. 

A CEPIA também investiu na formação de adolescentes e jovens, entendendo que é 

fundamental reforçar a igualdade de gênero, a luta antiracista e os valores 

democráticos entre os jovens. 

A CEPIA manteve e fortaleceu a aliança com a Secretaria Municipal de Educação 

(SME) do Rio de Janeiro e, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), implantou 

ações voltadas à promoção dos direitos humanos, saúde e direitos sexuais e 

reprodutivos, e igualdade de gênero voltada para adolescentes e jovens. A CEPIA 

também alcançou profissionais do PSE, das áreas de educação, assistência social e 

psicologia. Também foi possível ampliar alianças com setores educacionais privados 

como a Cruzada do Menor e com um conjunto de instituições, organizações e 

movimentos democráticos. 

A CEPIA participou de ações de advocacy junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), 

como amicus curiae em ações que visam a manutenção do laicismo nas escolas, 

terminologia de gênero na currículos escolares e acesso democrático ao 

conhecimento. 

Paralelamente a essas articulações institucionais, a CEPIA investiu no fortalecimento de 

saberes e habilidades dos jovens que atuam em sua equipe como facilitadores e ⁄ ou 

integram grupos de protagonismo juvenil, estimulando seu papel como multiplicadores 

na promoção da saúde e direitos sexuais e reprodutivos e igualdade de gênero. 
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Entre março de 2019 e março de 2020, por meio de oficinas e grupos focais, com o 

objetivo de fortalecer o papel dos jovens em situação de vulnerabilidade, na defesa 

dos seus direitos, no respeito à diversidade, na construção de relações mais igualitárias 

e na promoção da saúde e do bem estar, o projeto da CEPIA envolveu diretamente 

mais de 400 adolescentes e jovens. A CEPIA também impactou positivamente a 

dinâmica entre professoras e professores, alunas e alunos do ensino fundamental, 

profissionais do Programa Saúde na Escola (PSE). 

A CEPIA também reforçou o diálogo com representantes da Secretaria de Educação 

do Rio de Janeiro, no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), bem como com 

coordenadores das 11 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). 

Outro componente importante do trabalho da CEPIA é o estabelecimento de parcerias 

e colaborações, a exemplo do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente - FEPETI / RJ. Em maio deste 

ano, a CEPIA, no âmbito do FEPETI, participou de encontros, atividades, incluindo 

oficinas e seminários para dar visibilidade ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, comemorado no dia 18 de maio. 

Em 2019, a CEPIA se deparou com a proposta do governo de facilitar o acesso às armas 

de fogo, permitindo até quatro armas em casa. A CEPIA tem protestado contra a 

medida, alertando a opinião pública e os setores de segurança e justiça  de que os 

índices de feminicídio vão aumentar. 

 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 

As realizações da CEPIA são baseadas em seu currículo, com 29 anos de atuação 

competente e reconhecida nacional e internacionalmente. Numa vasta experiência 

em projetos de investigação, intervenção social, advocacy, campanhas, projetos 

educacionais e formativos. Entre seus principais ativos estão sua capacidade de 

interlocução com diversos setores e suas ações de defesa dos direitos humanos das 

mulheres. Outro ativo vem das parcerias com os setores de justiça, segurança, saúde e 



  3 
 

 

educação, e sua interlocução com organizações feministas, movimentos sociais, mídia. 

No atual contexto adverso é fundamental participar em redes com estratégias de apoio 

mútuo para enfrentar os desafios. 

Outra vantagem é a equipe treinada e diversificada em termos de gênero, raça,  idade, 

formação, bem como sua governança. Outro ativo importante é ser referência na mídia 

nacional e internacional em questões de gênero e direitos humanos. 

 

 

●!Atividades organizadas pela CEPIA em seus 
quatro Programas 

●!Atividades em parceria 

●!Outras iniciativas relevantes 

●!Mídias Sociais 

●!CEPIA na grande mídia 

●!Publicações 

●!Desafios 

●!Participação em Comissões, Organizações e  
Conselhos 

●! ADENDO 2020 
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● !Atividades organizadas pela CEPIA em seus quatro programas 

 

Empoderamento e Formação em Direitos Humanos das 

Mulheres 

A Cepia continua fazendo parte da rede Women’s Learning Partnership (WLP), parceria 

de 20 organizações feministas de todo o mundo, com as quais desenvolve 

capacitações e campanhas sobre os direitos humanos das mulheres. A CEPIA promove 

anualmente, em parceria com o WLP, o Seminário Regional de Formação de 

Facilitadoras: Empoderamento e Participação Política da Mulher. 

 

Formação(de(Facilitadoras:(Empoderamento(e(Participação(Política(das(Mulheres 

Em junho de 2019, a CEPIA realizou a 8ª edição do Formação de Facilitadoras, que 

reuniu 24 mulheres com trajetórias de vida e formações profissionais diversas, em 

liderança horizontal, diálogo e empatia, participação política, violência de gênero e 

leis de família. A Formação é baseada em metodologia e manuais elaborados pela WLP 

e adaptados ao contexto do Brasil. 

O contexto político federal e estadual com desmantelamento de organizações da 

sociedade civil, aumento da insegurança e retrocessos na agenda de direitos humanos, 

alinhados a uma sociedade ainda polarizada, impactaram diretamente a formação 

deste ano. As participantes consideraram que a formação os motivou a melhorar o seu 

papel político. Alguns dos comentários incluíram: 

“O!conteúdo!da!capacitação!contribuiu!diretamente!para!a!minha!atuação!política,!principalmente!
como!prática!de!facilitação!de!grupos!de!mulheres.!Sim,!percebi!como!posso!atuar!em!vários!
segmentos,!vários!espaços!e!contextos.!Percebi!que!preciso!ir!mais!fundo.!"!

“Gostei!muito!da!forma!como!a!agenda!do!formação!foi!elaborada!e!da!forma!como!as!facilitadoras!
nos!ajudaram!a!construir!um!conceito!de!participação!política.!Ficou!muito!mais!claro!para!mim!que!
ter!um!papel!político!é!se!engajar!em!um!processo!”.!
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“Com!certeza,!vim!aqui!pensando!que!sabia!muito!sobre!participação!política!e!descobri!que!não!
sabia,!nem!10%!do!que!aprendi!aqui.!Os!materiais!e!debates!me!ajudaram!a!aprimorar!meus!
conhecimentos!”.!

“Não!fazia!ideia!da!minha!importância!política”!

 

As participantes já possuíam um nível de conhecimento considerável sobre direitos e 

conceitos de gênero, no entanto, afirmaram que aumentaram sua compreensão a 

partir do que foi discutido durante a formação e dos diversos pontos de vista trazidos 

pelo grupo. 

 
“Meu!conhecimento!sobre!as!questões!de!gênero!foi!ampliado!durante!a!formação!graças!ao!contato!
com!narrativas!de!vida!pessoal,!diferentes!posições!e!pontos!de!vista!profissionais!e!a!interação!com!
outros!feminismos.”!

!
“As!estatísticas!sobre!mulheres!e!questões!de!gênero!apresentadas!durante!o!TOT!foram!muito!úteis.!
Também!aprendi!com!os!testemunhos!das!próprias!participantes!como!a!violência!de!gênero!é!um!
problema!da!vida!diária!e!afeta!muitas!mulheres.!No!entanto,!a!violência!contra!a!mulher!não!está!tão!
presente!entre!meus!grupos!sociais.!”!

!
“A!facilitação!reforçou!para!mim!o!fato!de!que!tudo!é!uma!questão!de!gênero!se!olharmos!através!
desta!lente.”!
!!
“Antes!da!formação!eu!tinha!muitas!dúvidas!e!sempre!ficava!calada!quando!alguém!próximo!a!mim!
abordava!alguma!questão!de!gênero.!Agora!não!tenho!mais!dúvidas.”!
!
!
 

Quanto à tomada de decisão quase todas as participantes afirmaram que a Formação 

contribuiu para a tomada de decisão em casa. Algumas mencionaram que a estrutura 

familiar deve ser entendida como algo não homogêneo. Indivíduos com personalidades 

e valores diversos integram uma estrutura familiar fazendo um paralelo ao coletivo de 

mulheres a que pertencem. Falar sobre feminismo com parentes, por exemplo, ainda é 

um tabu, com outros pessoas é mais fácil ter um debate aberto. Elas também 

enfatizaram o fato de que a tomada de decisões deve ir além das paredes da casa. A 

formação impactou outras esferas de suas vidas. Alguns dos comentários incluíram: 

 
“É!algo!que!tenho!que!trabalhar,!dialogar!e!ter!empatia!com!os!meus!familiares.!Como!é!possível!falar!
sobre!feminismo!e!empoderamento!com!tanta!gente!e!não!poder!falar!com!minha!mãe,!por!exemplo?!
”!
!!
“Tenho!um!grupo!entre!os!meus!familiares,!então,!tudo!o!que!aprendemos!nesta!formação!será!muito!
importante!para!compartilhar!com!minha!família”.!
!!
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“Com!a!compreensão!do!conceito!de!liderança!participativa!em!nível!individual!e!coletivo!poderei!fazer!
com!que!minha!tomada!de!decisão!seja!respeitada.”!
!!
“A!formação!fortaleceu!minhas!habilidades!para!discutir,!ouvir!e!dialogar!com!minha!família!sobre!as!
diversas!situações!que!vivemos!tanto!em!casa!como!na!sociedade!como!um!todo.”!
!
!!

Quanto às questões relacionadas com futuros projetos e redes, todas os participantes 

referiram que a formação teve um impacto positivo na sua participação em futuros 

projetos e redes. A maioria delas compartilhou a experiência com seus parceiros. 

Algumas mencionaram que a experiência impactou suas vidas como um todo. Alguns 

dos comentários incluíram: 

“Me! sinto!mais! disposta! a! participar! de! iniciativas! além! do!meu! trabalho.! Eu! identifiquei! algumas!
pessoas!no!grupo!com!as!quais!desejo!colaborar!e!isso!me!motiva.!”!

"Construir!parcerias!e!networking!será!importante!na!concepção!e!implementação!de!novos!projetos."!

“Conheci!várias!mulheres!maravilhosas!que!me!ajudaram!a!ter!ótimas!ideias!sobre!como!melhorar!os!
protocolos!adotados!em!minha!organização!para!tornáZla!mais!justa!e!sensível.”!

“Todo!o!trabalho!que!faço!em!projetos!sociais!está!sendo!repensado!depois!dessa!formação.”!

!

          

 

No dia 5 de novembro, a CEPIA participou do evento organizado pela Women's 

Learning Partnership for Rights, Development and Peace (WLP), sobre Gênero, Famílias 

e Justiça Climática, na Universidade John Hopkins, reunindo estudantes, ativistas de 

direitos humanos, acadêmicos e organizações da sociedade civil. Os painelistas 

compartilharam experiências em seus países, destacando a necessidade de colocar o 

debate sobre justiça climática na arena política e abordá-lo a partir de uma 

perspectiva de direitos humanos. 
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Na primeira semana de novembro, as 20 organizações parceiras da rede WLP se 

reuniram em Washington para a Convenção Anual de Parceiros Transnacionais. A 

reunião contou com a presença de representantes de organizações de mulheres de 

Marrocos, Mauritânia, Egito, Jordânia, Líbano, Turquia, Moçambique, Zimbábue, 

Cazaquistão, Nigéria, Senegal, Paquistão, Malásia, Quirguistão e Brasil. Justiça Climática 

e Gênero foi um dos temas centrais do encontro alertando as participantes para o fato 

de que as mulheres são especialmente vulneráveis às mudanças climáticas, mas 

também alertando que elas desempenham um papel fundamental em suas 

comunidades na busca de soluções para os desafios que enfrentam, como inundações, 

por exemplo. Outro tema da pauta do encontro foram as discussões sobre Pequim + 25 

e as estratégias do WLP para a comemoração dos 25 anos da IV Conferência Mundial 

da Mulher, realizada em 1995, como oportunidade de revisão da Plataforma de Ação. 

A CEPIA participou do encontro compartilhando as atividades desenvolvidas pela 

organização e, em particular, trazendo uma perspectiva latino-americana para o 

debate em termos de avanços, retrocessos e estratégias em relação aos direitos 

humanos das mulheres. 

 

 

Direitos humanos, acesso à justiça e violência contra 

as mulheres 

A CEPIA continua participando do Consórcio Lei Maria Penha, formado por 5 ONGs 

feministas, que atuam nas regiões sudeste, sul e centro-oeste do Brasil, em defesa dos 

direitos das mulheres. O Consórcio elaborou o projeto de lei de combate à violência 

doméstica que culminou com a aprovação da Lei 11.340 / 2006, conhecida como Lei 

Maria da Penha. Desde então, vem acompanhando a implementação desta lei, 

acompanhando projetos legislativos sobre violência contra a mulher, promovendo 

ações de advocacy, publicando, interagindo com instituições acadêmicas e 

associações feministas nacionais. 
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A CEPIA também continua fazendo parte do Fórum Permanente sobre Violência 

Doméstica, Familiar e de Gênero da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

(EMERJ), e coordena a pós-graduação da EMERJ, sensibilizando os profissionais do 

direito, incluindo juízes, promotores, defensores públicos, entre outros profissionais, sobre 

a importância do gênero, raça e etnia, direitos sexuais e reprodutivos na aplicação das 

legislações nacionais. 

 

No plano internacional, a CEPIA tem representante no MESECVI, Comitê da 

Organização dos Estados Americanos - OEA que monitora a implementação da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 

Convenção de Belém do Pará.  

 

Mulheres, Tempo e Voz - Direitos, Conquistas e Desafios 

No dia 30 de janeiro, em comemoração aos 30 anos da Constituição Brasileira de 1988, 

o Museu da Justiça - Centro Cultural do Judiciário (CCMJ inaugurou a exposição Mulher, 

Tempo e Voz - Direitos, Conquistas e Desafios. Nos dias 17 de abril e 3 de junho. As 

coordenadoras executivas da CEPIA foram convidados a mediar a exposição 

ministrando palestras sobre temas como: história do Brasil, direitos humanos, cidadania 

e feminismo, intitulada Mulheres de todos os países se unem contra a violência e as 

demandas das mulheres no processo de constituição. Nesta importante exposição 

estiveram presentes alunos de escolas municipais, estudantes, pós-graduandos de 

cursos relacionados com a temática de gênero. nesta data o Museu da Justiça 

organizou uma entrevista conjunta com 4 feministas históricas: Leila Linhares Barsted e 

Jacqueline Pitanguy, da CEPIA; Comba Marques Porto e Schuma Schumaher. Foi escrito 

artigo, por jornal de grande circulação no Brasil, falando sobre este evento. Jacqueline 

Pitanguy, que presidiu o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher durante o processo 

constitucional, também falou em uma reunião com o ministro da Suprema Corte, 

Roberto Barroso, sobre a Constituição e os direitos das mulheres. 
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Mulheres defensoras dos direitos humanos e a violência do Estado 

A CEPIA, em parceria com o Instituto Kroc pela Paz, realizou um projeto com mães 

defensoras dos direitos humanos, que perderam seus filhos para a violência do estado. 

Este projeto foi iniciado em 2018 e concluído no primeiro semestre de 2019. O projeto 

visava fortalecer essas mulheres na busca por justiça e para garantir que elas tenham 

acesso ao devido processo legal. No dia 30 de abril, a CEPIA organizou uma visita à 

exposição Mulheres, tempo e voz: direitos, conquistas e desafios, para fortalecer essas 

mulheres. 

 

Capacitação em gênero e direitos humanos 

A CEPIA realizou, em parceria com a ONU Mulheres, uma capacitação em gênero e 

direitos humanos para profissionais de justiça, segurança, saúde e assistência social, 

bem como membros de agências das Nações Unidas que atendem mulheres em 

situação de violência, migrantes e refugiadas venezuelanos na região amazônica. Esta 

capacitação foi realizada em fevereiro, em Boa Vista, na Casa da Mulher. A CEPIA 

promoveu a formação e qualificação de profissionais que atuaram no combate à 

violência contra mulheres e meninas no contexto da crise humanitária desencadeada 

pela migração venezuelana. A capacitação ampliou seus conhecimentos e 

habilidades para que se sensibilizassem na assistência a mulheres e meninas em situação 

de vulnerabilidade social, incluindo migrantes venezuelanas que vivem em Roraima. A 

CEPIA ofereceu subsídios para que os profissionais de segurança, justiça e saúde 



  10 
 

 

identificassem as dificuldades dessas mulheres, bem como suas necessidades, 

habilidades e expectativas, e pudessem apoiá-las para que tivessem acesso aos direitos 

de cidadania, às políticas públicas e, em particular, proteção contra a violência, em 

serviços voltados para sua atenção e cuidado, permitindo também que encontrem 

respeito e solidariedade na sociedade. 

 

Promotoras legais populares 

A CEPIA deu continuidade às palestras do curso de Promotoras Legais Populares da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essas alunas são 

mulheres líderes comunitárias que estão preparadas para compartilhar e aprender 

melhor o uso dos mecanismos institucionais de acesso à justiça, trazendo o tema 

violência contra a mulher, a lei Maria da Penha e os direitos da mulher na Constituição 

Federal de 1988. 

 

Debate sobre as Reformas Legislativas no âmbito penal 

A CEPIA reforçou sua parceria com a Fundação Getulio Vargas. No dia 20 de março, a 

CEPIA participou do seminário Reformas Legislativas em Matéria Penal, realizado na 

Fundação. O evento teve como objetivo discutir propostas de mudanças no direito 

penal brasileiro no contexto atual do sistema de justiça criminal e os rumos da política 

criminal. O evento reuniu especialistas para discutir propostas de mudanças no direito 

penal brasileiro, especialmente as previstas no chamado “pacote anticrime”, 

apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em fevereiro de 2019. 

 

Consciência feminista e as articulações do movimento feminista 

No dia 25 de março, a CEPIA participou do evento em homenagem ao centenário da 

escritora feminista Carmen da Silva, no Museu da Justiça - Centro Cultural do Poder 

Judiciário (CCMJ). Durante os três dias de evento, os temas dos debates foram: O papel 

de Carmen da Silva na formação da consciência feminista e nas articulações do 
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movimento feminista dos anos 1970-1980, A construção dos estereótipos femininos na 

cultura machista e Violência contra a mulher, agenda fundamental do feminismo. 

 

Desigualdade e diferença na ciência 

Nos dias 27 e 29 de março, a Academia Brasileira de Ciências organizou, no Museu do 

Amanhã, uma conferência focada em estratégias para a implementação dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com a participação de cientistas de diversos 

países. A CEPIA participou da mesa Desigualdade e Diferença, Tensões e 

Complementaridades, trazendo um histórico de legislações e políticas desiguais para as 

mulheres e as ações afirmativas e legislativas que, a partir da Constituição de 1988, 

permitiram um marco de maior igualdade dentro do lema feminista Diferentes, mas não 

desiguais. 

 

Violência contra mulher 

No dia 29 de março, a CEPIA participou de evento organizado pela Comissão de 

Mulheres Advogadas com o tema Violência contra a mulher: agrediu uma, agrediu 

todas. O fato ocorreu no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). 

 

Dossier Mulher 

No dia 30 de abril, o Instituto de Segurança Pública lançou a 14ª edição do Dossiê 

Mulher, relatório temático anual que apresenta dados sobre a violência contra a mulher 

no estado do Rio de Janeiro. A CEPIA esteve presente e participou do debate. O Dossiê 

abordou os principais crimes diários cometidos contra as mulheres, como lesões 

corporais, ameaças, agressão, estupro, homicídio doloso e violência doméstica. 

 

VII Encontro Nacional de Juízes Estaduais 
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Nos dias 23 a 25 de maio, a CEPIA participou do VII Encontro Nacional de Magistrados 

Estaduais, a convite da Associação dos Magistrados do Brasil - AMB, e discutiu dados 

sobre a participação feminina no judiciário brasileiro. Este Encontro reuniu cerca de 1000 

juízes de todo o Brasil para discutir, entre outros temas, a pesquisa Quem Somos? O 

judiciário que queremos . 

 

Mulheres e meio ambiente 

No dia 7 de maio, a CEPIA participou de um debate fundamental no Instituto dos 

Advogados Brasileiros, com o tema Mulher e meio ambiente. Nos países em 

desenvolvimento, as mulheres são as primeiras vítimas da degradação ambiental. 

Globalmente, as mulheres assumiram a gestão e o apoio dos recursos naturais. É claro 

que as relações de gênero configuram os espaços de negociação, bem como as 

práticas de participação das mulheres na esfera pública relacionada ao meio 

ambiente. 

 

Direitos das Mulheres: teoria, prática e ação transformadora 

No dia 14 de junho, a CEPIA também marcou presença no programa de pós-graduação 

online Direito da Mulher: teoria, prática e ação transformadora, ministrando palestras 

sobre políticas públicas e violência contra a mulher. Os objetivos gerais deste curso 

foram aumentar a consciência sobre as questões de gênero; promover e fortalecer a 

cultura de equidade de gênero; incentivar a naturalização da liderança feminina na 

academia e no mercado de trabalho. 
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Reuniões acadêmicas 

Em 11 de julho, a CEPIA recebeu um grupo de alunos da 

Universidade de Columbia de Nova York para discutir 

direitos humanos, violência de gênero, feminismos e o 

trabalho da CEPIA. 

 

 

Programa de Justiça Cidadã 

No dia 5 de setembro, a CEPIA ministrou uma palestra 

inaugural da 14ª Turma Especializada do Programa 

Justiça Cidadã, do Departamento Pró-

Sustentabilidade (Deape) do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro. A aula contou com a 

presença de lideranças de várias comunidades 

cariocas. A CEPIA abordou as conquistas das mulheres 

nas últimas décadas, mas ressaltou que muito ainda precisa ser feito pela igualdade de 

direitos. A Constituição traz uma igualdade formal, mas isso não eliminou 

necessariamente todas as discriminações econômicas, sociais e políticas. O curso 

abordou temas como o papel da Lei Maria da Penha na garantia dos Direitos Humanos 

e os mecanismos e instrumentos ratificados pelo Brasil no Sistema Internacional de 

Direitos Humanos. 

 

Festival da Mulher 

Nos dias 21 e 22 de setembro, no Centro Cultural São Paulo, ocorreu o Festival da Mulher, 

com mesas redondas, painéis, filmes e debates. Este festival teve como objetivo ser um 

espaço de diálogo e troca em torno das lutas pela igualdade de direitos, liderança e 

afirmação de identidades. A CEPIA participou de debate sobre como as mulheres 

faziam política enquanto estavam fora da política. 
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Direito na perspectiva feminista 

No dia 09 de outubro, a CEPIA participou de 

uma conversa, na Associação dos Defensores 

Públicos do Estado do Rio de Janeiro - ADPERJ, 

sobre direito na perspectiva feminista. A 

conversa foi inspirada no livro Tecendo Fios da 

Crítica Feminista ao Direito no Brasil, organizado 

pelo Consórcio Lei Maria da Penha de Combate a Todas as Formas de Violência de 

Gênero contra a Mulher, do qual a CEPIA faz parte, e resgata as reflexões e debates da 

Oficina Tecendo Fios para Discutir a Crítica Feminista do Direito no Brasil: Produção 

Teórica do Direito da Mulher e do Direito Civil na Perspectiva Feminista, realizada em 

maio de 2017, em Brasília. 

No dia 4 de novembro, aconteceu na Escola da Magistratura do Estado do Rio de 

Janeiro, o 1º Seminário Participação das mulheres nos espaços de poder, com a 

participação da CEPIA. O evento resgatou a Declaração e Plataforma de Ação da IV 

Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim, em 1995, que trata das mulheres nos 

espaços de poder e o que os Estados devem fazer para que essas mulheres tenham 

iguais condições de ascender aos cargos que desejarem.  

 

Eventos internacionais 

Internacionalmente, de 11 a 22 de março, diversos eventos aconteceram na Sede das 

Nações Unidas em Nova York sobre a condição da mulher em diversos campos. Esta foi 

a 63ª reunião da Comissão das Nações Unidas sobre a Situação da Mulher (CSW) que 

se reúne anualmente com representantes de ONGs, empresas, líderes mundiais e 

representantes de agências das Nações Unidas para debater os direitos das mulheres e 

meninas no mundo. A CEPIA participou de um painel sobre Igualdade de Gênero no 

Sistema Social e de Segurança Marroquino organizado pela WLP, Women's Learning 

Partnership. 
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Nos dias 15 a 17 de maio, a CEPIA participou do SIF Stockholm Internet Fórum 2019 sobre 

limitação de espaços online democráticos. O evento, promovido pela Agência Sueca 

de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional - SIDA, teve como um de seus 

Fóruns, o tema da violência online de gênero, trazendo a ideia de que a violência online 

de gênero é um reflexo do que acontece offline. 

Nos dias 27 e 30 de maio, a CEPIA participou como expositora no I Colóquio Nós: 

Formação, Diversidade e Inclusão Social, realizado em Lisboa, que acolheu várias 

organizações feministas portuguesas de África, Ásia e América Latina. O Colóquio teve 

como objetivo promover a reflexão sobre as questões decorrentes da violência, em 

especial a violência de gênero, cometida através das diversas formas de exclusão 

social, política, religiosa, intelectual, cultural ou econômica, preconceito étnico-racial, 

discriminação em razão da identidade de gênero e expressão, orientação sexual e 

desigualdade de classe. Esta foi uma oportunidade de promover um diálogo entre 

feministas brasileiras e portuguesas. 

Nos dias 02 a 06 de junho, a CEPIA participou da Conferência Women Deliver 2019, em 

Vancouver, apresentando estratégias de defesa dos direitos humanos em contextos de 

autoritarismo e violência no Brasil. Este evento envolveu diretamente 8.000 pessoas de 

161 países. A CEPIA também participou de um painel sobre Violência contra a Mulher e 

Direito da Família organizado pela Women's Learning Partnership (WLP) e o IDRC, do 

Canadá. 

A Cepia continua fazendo parte do Diálogo Interamericano, principal organização 

hemisférica, levando as questões da mulher às discussões hemisféricas. Em junho a 

CEPIA esteve presente no Sol Linowitz Fórum, organizado pelo Inter American Dialogue 

em Washington D.C. 

Nos dias 29 e 30 de julho, a Comissão Interamericana de 

Mulheres, do Mecanismo de Acompanhamento da 

Convenção de Belém do Pará (MESECVI) e do Instituto 

Nacional da Mulher - INAMUR, celebrou na Cidade do 

Panamá os 25 anos de Belém do Pará Convenção. Este 

Congresso reuniu membros do Comitê de Especialistas 
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do MESECVI, Presidente da CEDAW e representantes de outros órgãos internacionais de 

direitos humanos. A CEPIA participou neste evento como membro da Comissão de 

Peritos do MESECVI, no painel Avanço de Conceitos, Desmantelamento de Mitos e 

Criação de Pontes e debateu temas relacionados com os desafios da implementação 

da Convenção de Belém do Pará. 

No dia 27 de novembro, a CEPIA participou do Laboratório feminista organizado pelo 

Instituto Sueco e também apresentou os reveses dos direitos das mulheres no Brasil em 

evento público organizado pela organização Kvinna Till Kvinna em Estocolmo, Suécia. 

O evento Fierce and Furious pretendia trazer para o debate público o aumento das 

forças que se opõem à igualdade de gênero e que colocam em risco os direitos 

humanos. 

Nos dias 10 a 12 de dezembro, a Comissão de 

Peritas do Mecanismo de Seguimento da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher “Convenção 

de Belém do Pará” (MESECVI/OEA) realizou sua 

décima sexta reunião em Washington DC. Esta 

Comissão é o órgão técnico do MESECVI responsável por analisar e avaliar o processo 

de implementação da Convenção de Belém do Pará. É composto por especialistas 

independentes indicados por cada um dos Estados Partes. A CEPIA é membro desta 

Comissão em representação do Brasil. 

Na ocasião, a Comissão se reuniu com a Secretária Executiva da Comissão 

Interamericana de Mulheres (CIM / OEA), onde se acordou uma ampla agenda para a 

prevenção, punição e erradicação da violência sofrida por milhares de mulheres e 

meninas. Os tópicos abordados nas reuniões incluíram: abordagem da violência contra 

mulheres com deficiência; estabelecer padrões de abrigo para mulheres sobreviventes 

de violência; violência cibernética; casamento infantil e união precoce; estereótipos de 

gênero no acesso à justiça; mulheres vivendo com HIV; violência contra defensores dos 

direitos humanos; consentimento e relações de poder em casos de violência sexual; 

entre outros tópicos relevantes. 
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CAMPANHAS DE ADVOCACY DA CEPIA 

 

Igualdade das mulheres na participação política - Fundos de campanha eleitoral: 
mais fundos para candidatas 

A CEPIA vem construindo uma parceria promissora e bem-sucedida com a Fundação 

Getúlio Vargas, por meio do Programa FGV Direito à Diversidade, desde a campanha 

por uma representação mais igualitária das mulheres nos processos eleitorais. A CEPIA 

junto com a Faculdade de Direito da FGV foi amicus curiae em Ação no Supremo 

Tribunal Federal (STF), ADI 5617, para garantir que pelo menos 30% dos recursos eleitorais 

fossem destinados a candidatas, alinhado à lei de cotas que estipulava que os partidos 

deveriam ter pelo menos 30% de candidatas, sendo que o STF julgou favorável ao ADI 

5617. 

Junto com outras organizações, a CEPIA tem 

participado do monitoramento dessa decisão 

para garantir que ela seja aplicada pelos 

partidos políticos. No dia 22 de novembro, a 

CEPIA participou do seminário Mais Mulheres 

na Política. Neste seminário foram 

apresentadas e debatidas estratégias 

internacionais para aumentar a participação 

política das mulheres, a história da atuação 

dos movimentos feministas no Brasil no sentido de valorizar a presença feminina no poder 

legislativo, violência política contra a mulher, avanços no Supremo Tribunal Federal (STF) 

e decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para aumentar os recursos para as 

candidaturas femininas e para evitar fraudes por parte dos partidos, papel do Ministério 

Público no processo eleitoral, entre outros temas. 

A CEPIA continua fazendo parte do Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar 

e de Gênero da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), e da 

coordenação do curso de extensão e formação em Gênero e Direito promovido pela 

Escola da Magistratura (EMERJ) sensibilizando os profissionais do direito, incluindo juízes, 

promotores, defensores públicos, assistentes sociais, entre outros profissionais, sobre a 
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importância do gênero, raça e etnia, direitos sexuais e reprodutivos na aplicação das 

leis nacionais.!

!

!

Direitos humanos, saúde e direitos sexuais e 

reprodutivos 

A CEPIA, em todas as oficinas que realiza, apresenta os temas de saúde e direitos sexuais 

e reprodutivos. Esta questão, dada a situação de retrocessos e as constantes ameaças 

aos direitos, especialmente das mulheres, é de fundamental importância a ser debatida. 

O tema “saúde e juventude” foi abordado em todas as oficinas nas escolas municipais, 

com adolescentes e jovens.  

A mídia social Partiu Papo Reto da CEPIA, assim como o app, são plataformas digitais 

de educação sexual utilizadas principalmente por jovens. O Partiu Papo Reto é um 

aplicativo, gratuito, que traz informações sobre saúde sexual e reprodutiva e direitos de 

adolescentes e jovens, além de trazer informações sobre os serviços disponíveis na 

cidade do Rio de Janeiro, também foi expandido para os municípios de São Paulo e 

Recife. 

A CEPIA continua sendo membro da REBRAPD, Rede de População e Desenvolvimento, 

denunciando retrocessos e apelando à implementação do Plano de Ação da 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), Conferência do 

Cairo. 

A CEPIA também é uma das poucas ONGs integrantes do Comitê de Mortalidade 

Materna (MM) do Rio de Janeiro que acompanha e propõe medidas para prevenir a 

mortalidade materna. Nas reuniões mensais do Comitê, a CEPIA aborda as questões das 

desigualdades de gênero e raça como principais determinantes da MM, bem como o 

abuso sexual de adolescentes e meninas. 
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Seminario Cairo + 25 

No dia 05 de setembro, a CEPIA participou do 

encontro Encontro Regional - Diálogos População e 

Desenvolvimento Brasileiro Marielle Franco, 

organizado pela REBRAPD (Rede Brasileira de 

População e Desenvolvimento) em São Paulo, na 

Escola de Saúde Pública, em comemoração aos 25 

anos da Conferência de População e Desenvolvimento do Cairo, que estabeleceu um 

novo marco na afirmação dos direitos sexuais e reprodutivos. 

O Seminário Cairo + 25 foi uma celebração à Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento - CIPD + 25, organizada pela Rede de População e 

Desenvolvimento (REBRAPD), da qual a CEPIA participou. O seminário, realizado nos dias 

5 e 6 de outubro, foi co-organizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e reuniu atores importantes com o 

objetivo de avaliar conquistas e retrocessos desde Cairo e refletir sobre os avanços e 

desafios da implementação do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento (CIPD). 

O eixo estrutural foi Saúde - Educação - Direitos Humanos e os eixos transversais foram: 

Gênero - Raça - Sexualidade - Geração. Ativistas, profissionais de saúde pública, 

professoras, professores e pesquisadores participaram do evento. Uma jovem da equipe 

da CEPIA participou do painel intergeracional Do Cairo 1994 à Nairóbi 2019: Caminhos 

dos 25 anos da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento no Brasil. 

As coordenadoras executivas da CEPIA abriram a primeira palestra Direitos, 

Vulnerabilidades e Violência. O evento contou com a presença de ativistas e militantes, 

profissionais da saúde pública, professoras e professores e pesquisadores. 

 

CAMPANHAS DE ADVOCACY DA CEPIA 

 

MAIS ARMAS = MAIS FEMINICÍDIO 
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A CEPIA tomou a iniciativa de desenvolver uma campanha nacional, com o Coletivo 

4D: Quatro Gerações de Feminismo, e o coletivo Agora é que São Elas para produzir um 

filme alertando para o perigo para as mulheres do decreto presidencial que permite aos 

indivíduos portarem até quatro armas em casa. O filme traz 4 situações muito curtas de 

mulheres em situação de violência doméstica chamando a atenção para o fato de 

que, embora a maioria das vítimas de violência doméstica possa escapar dessa 

situação, isso não acontece quando há uma arma de fogo em casa. O filme foi enviado 

a parlamentares, oficiais dos sistemas de justiça e segurança, bem como a diferentes 

organizações da sociedade civil. Mais armas = Mais feminicídio. 

 

 

Empoderamento e Formação de Adolescentes e Jovens(

“Os(adolescentes(precisam(saber(mais(sobre(seus(corpos.(Existem(tantas(coisas(que(não(
sabemos(e(que(precisamos(saber.(Por(favor,(fique(conosco(”.(

"Obrigado(por(nos(deixar(dizer(o(que(pensamos,(o(que(sabemos(e(o(que(não(sabemos."(

(

Ao longo do ano de 2019, este programa envolveu mais de 400 adolescentes e jovens 

diretamente nas atividades de formação. A CEPIA também impactou positivamente a 

dinâmica entre professoras/professores e aluna(o)s do ensino médio onde os projetos 

foram desenvolvidos. Professoras/professores e representantes do Departamento de 

Educação também foram impactados pelo trabalho da CEPIA de sensibilizá-los e dar-

lhes contribuições sobre como incorporar uma abordagem com perspectiva de gênero 

em suas práticas. 

A CEPIA deu continuidade à parceria e renovou o convênio formal com a Secretaria de 

Educação do Rio de Janeiro (SME), por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), 

fortalecendo formalmente, mais uma vez, o seu ingresso nas escolas municipais da rede 

pública de ensino. Este Acordo representa o reconhecimento do SME sobre a relevância 

do trabalho da CEPIA para o empoderamento dos adolescentes e o aprimoramento de 
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suas competências para melhor defender seus direitos, exercer sua cidadania e 

estabelecer relações com base na igualdade de gênero. 

O Programa Empoderamento e Formação de Adolescentes e Jovens da CEPIA 

continuou a desenvolver e expandir suas atividades de formação e capacitação para 

empoderar adolescentes e jovens na defesa de seus direitos, na promoção de relações 

de igualdade de gênero e estimulá-los a desempenhar um papel ativo na sociedade 

como agentes de mudança. Indiretamente, mais de 2.000 pessoas foram afetadas por 

este projeto. 

 

A CEPIA continuou a desenvolver atividades em escolas públicas de ensino médio, 

Escola Municipal Henrique Dodsworth e Escola Municipal Orlando Villas Boas e também 

na Cruzada do Menor, ONG que oferece atividades antes e após o horário escolar a 

adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. 

A CEPIA concluiu também a publicação Manual de ideias e Atividades que se baseou 

na experiência da CEPIA e nas lições aprendidas nas atividades de formação com os 

jovens. 

A CEPIA deu continuidade à sua participação ativa em diversos fóruns, redes e 

iniciativas, como grupos de trabalho de combate ao abuso e exploração sexual, o 

Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Trabalhador Adolescente  (FEPETI-RJ), trazendo conhecimento, expertise, ampliando 

redes e enriquecendo nossa agenda. 

A CEPIA considera que o ano de 2019 foi muito enriquecedor para todos os envolvidos, 

incluindo sua equipe, que também se beneficiou da troca de experiências com jovens 

e adolescentes, estudantes, professora(e)s e profissionais do PSE, incluindo as áreas de 

educação, assistência social e saúde. 

Nesse programa específico, a adesão das Escolas Municipais Henrique Dodsworth e 

Orlando Villas Boas, a Cruzada do Menor e a receptividade da Secretaria Municipal de 

Educação e do Programa Saúde na Escola (PSE) reafirmaram a legitimidade da CEPIA 

e foram fatores estimuladores para a continuidade e sustentabilidade do seu trabalho 

com esses espaços institucionais. Isso fortalece a CEPIA para responder aos desafios do 

atual ambiente adverso nacional, que vem atacando a área educacional, tentando 
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banir gênero e educação sexual do currículo escolar, entre outras intervenções 

ideológicas conservadoras. 

Este é um exemplo de como a CEPIA responde aos desafios e à importância do trabalho 

da instituição junto à rede pública de ensino municipal do Rio de Janeiro. 

Internacionalmente, de 20 a 22 de março, a CEPIA participou de um workshop na 

Cidade do México, promovido pela Fundação EMPower, envolvendo organizações da 

Argentina, Brasil, Colômbia, México e Peru, discutindo avanços, desafios e estratégias 

para a defesa do sexual direitos das meninas de 10 a 14 anos. 

O objetivo da CEPIA era permitir que os professoras e professores adotassem uma 

perspectiva de direitos humanos e gênero em suas aulas. Para isso, ao longo do ano, 

organizamos encontros e oficinas com professoras e professores, sobre os mesmos temas 

que foram discutidos com os alunos. Os encontros foram muito produtivos e muito bem 

recebidos pelos professores, que manifestaram o desejo de continuar participando das 

futuras oficinas realizadas pela CEPIA. 

A equipe da CEPIA percebeu que os professores têm interesse em ter momentos como 

este, quando sentem que estão aprendendo e / ou se aprimorando em temas que 

podem e devem ser transversais às disciplinas ministradas na escola como - relações de 

gênero e poder, direitos sexuais e reprodutivos e direitos humanos. Esses temas podem 

ser incorporados na sala de aula, bem como nas relações desenvolvidas entre os alunos, 

suas famílias e círculo social. 

Reuniões formativas com representantes dos Coordenadores Regionais de 

Educação (CREs) 

“Gostei!muito!dos!temas!abordados!e!percebi!que!os!direitos!humanos,!a!educação!e!as!relações!
de!poder!têm!solo!fértil.!No!entanto,!acho!que!seria!muito!importante!continuar!esse!debate!tão!
delicado.!Precisamos!de!mais!informações!e!recomendações!de!como!trazer!essa!discussão!para!
as!alunas.!Precisamos!aprofundar!as!questões!relacionadas!à!violência!doméstica!e!familiar!contra!
a!mulher!e!pensar!como!aprofundar!esse!tema!com!as!nossas!alunas!a!partir!da!experiência!que!
elas!nos!trazem!”.!

“Tenho!certeza!que!as!atividades!que!aqui!vêm!sendo!desenvolvidas!vão!se!multiplicar.!Terei!a!
oportunidade!de!compartilhar!e!implementar!esse!conhecimento!nas!relações!com!minha!família,!
amigos!e!dentro!da!sala!de!aula.!As!questões!abordadas!têm!a!ver!com!a!nossa!vida!e!vão!ser!
sempre!revisitado.!"!

!

Em 2019 a CEPIA também organizou oficinas, ocorridas nos dias 22 de maio, 18 de junho 

e 2 de julho, com foco em educação e direitos humanos, poder e relações de gênero 
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e saúde e direitos sexuais e reprodutivos, temas centrais das oficinas oferecidas nas 

escolas. Participaram neste treinamento mais de 20 professoras. 

Além da participação de especialistas da equipe da CEPIA, foram apresentados 

estudos de caso, relacionados à realidade escolar. Nessas oficinas, não houve a 

participação do sexo masculino, reforçando o fato de no Brasil a grande maioria dos 

professores do ensino médio serem mulheres. 

As participantes consideraram a metodologia excelente ou muito boa; todas 

consideraram o conteúdo muito relevante e pretendiam implementar os 

conhecimentos e competências adquiridos com os seus alunos. Mencionaram, ainda, 

que as oficinas ofereceram a oportunidade de refletir profundamente sobre seu papel 

como professora e sobre a eficácia de sua preparação para o "mundo" dos 

adolescentes. A coordenação do PSE ficou muito satisfeita com o trabalho da CEPIA e 

já manifestou interesse em continuar a sua parceria na formação / formação de 

professores e também com o envolvimento de outros alunos do ensino secundário. 

 

   

 

Seminário para comemorar o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (UDHR) e o Dia Internacional da Mulher 

A CEPIA foi convidada pela coordenação da Escola Municipal Henrique Dodsworth 

para participar de uma série de oficinas e debates que ocorreram no dia 26 de março, 

e envolveram a comunidade escolar, incluindo alunos e professores. 

A maioria das oficinas foi facilitada pela equipe da CEPIA e cada oficina abordou um 

tema: violência de gênero contra meninas; relações de poder; como melhorar a saúde 

com boa nutrição; empoderamento e tomada de decisão; masculinidades e 
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sexualidade adolescente. Cada uma dessas oficinas foi desenvolvida duas vezes para 

atingir turmas diferentes, bem como faixas etárias diferentes. 

O seminário contou com a participação de aproximadamente 150 alunos, do 6º ao 9º 

ano, com idades entre 11 e 17 anos, meninas e meninos. A avaliação dos alunos, assim 

como dos professores, foi muito positiva. Consideraram as atividades muito relevantes, 

visto que representaram uma estratégia de aprendizagem inovadora, participativa e 

horizontal, com dinâmicas diversas na abordagem dos temas e uma boa oportunidade 

para falar abertamente sobre alguns assuntos. Os alunos prepararam um pôster com 

pontos-chave sobre como promover relações mais igualitárias. O pôster ficou exposto 

nas paredes da escola por mais de um mês. 

 

 

Oficinas com jovens alunos da Escola Municipal Orlando Villas Boas 

A Escola Municipal Orlando Villas Boas promoveu, entre os dias 16 e 20 de setembro, 

uma Semana da Juventude. Ao longo da semana, foram realizados várias oficinas sobre 

temas de interesse dos alunos, com a participação de professores, coordenação e 

poucas entidades convidadas. 

Essas oficinas visavam trabalhar com adolescentes e jovens em questões que ainda são 

tabu na sociedade, incluindo violência sexual, sexualidade, violência de gênero,  saúde 

e direitos sexuais e reprodutivos, entre outros temas. Em cada uma das quatro oficinas, 

pedimos aos alunos que pensar em mensagens eficazes a serem veiculadas na escola 

ou mesmo entre familiares e amigos, a fim de chamar a atenção para atitudes 

discriminatórias presentes em nosso dia a dia. 

“ValorizeZse!pelo!que!você!é.!Não!é!o!que!eles!querem!que!você!seja!!"!
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“Nunca!estabeleça!padrões!de!beleza!em!sua!vida.!Eu!te!aceito!do!jeito!que!você!é.!"!

“Devemos!primeiro!tratar!bem!as!mulheres.!Eles!devem!ter!os!mesmos!direitos!que!os!homens.!
#ForaMachismo!"!

"Acho!que!eles!deveriam!nos!ensinar!uma!criança!que!somos.!Todos!iguais!e!que!devemos!ter!os!
mesmos!direitos!e!deveres."!

“O!sexo!não!deve!ser!uma!imposição,!mas!uma!escolha”.!

“#Safesex:!o!preservativo!é!grátis.!Pegue!o!seu!"!

!

“A!oficina!foi!muito!importante!para!mim.!Falar!sobre!nosso!corpo,!nossos!direitos!e!o!que!
significa!ser!jovem!ainda!é!um!tabu!e!não!tenho!muitos!espaços!para!compartilhar!o!que!penso.!
Realmente!acredito!que!a!CEPIA!deveria!vir!ao!nosso!escola!regularmente.!Ter!jovens!
facilitadores!como!nós!é!muito!importante.!Falamos!a!mesma!língua!".!

Oficina com adolescentes e jovens da Cruzada do Menor 

A parceria com a Cruzada do Menor, organização não 

governamental que oferece atividades culturais e 

esportivas para crianças, adolescentes e jovens, das 

comunidades vizinhas às suas unidades, fora do horário 

escolar, possibilitou a realização de oficinas com esses 

adolescentes. Nos dias 2 e 4 de setembro, foi realizada 

uma oficina sobre bullying e diversidade: as diversas 

formas de bullying, como responder e os direitos 

garantidos para enfrentá-lo. 

 No dia 13 de setembro, a CEPIA trouxe o 

tema puberdade para adolescentes de 

10 a 14 anos, promovendo duas oficinas, 

uma com meninos e outra com meninas, 

onde os adolescentes foram convidados 

a compartilhar suas dúvidas, experiências 

e incertezas relacionadas à puberdade. 
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A CEPIA participou do evento de formatura que reuniu 

todos os alunos que alcançaram uma importante 

melhoria em suas atividades esportivas. O evento 

aconteceu no dia 16 de dezembro e reuniu mais de 150 

adolescentes. A equipe da CEPIA foi responsável por 

algumas atividades culturais realizadas durante o 

evento. 

 

 

Workshop "Por que os direitos humanos das mulheres? 

No dia 15 de março, a CEPIA organizou uma oficina que reuniu 12 jovens (9 deles 

mulheres) de diversas origens. A equipe jovem da CEPIA facilitou a oficina, 

proporcionando uma oportunidade para que eles aprimorem suas habilidades e 

conhecimentos em direitos humanos, os instrumentos internacionais em vigor e as 

campanhas pela defesa dos direitos humanos das mulheres. A CEPIA acredita que a 

oficina também foi valiosa para o networking com outros jovens e para permitir um 

espaço seguro para falar sobre os princípios dos direitos humanos que vêm sendo 

criticados e violados pelo governador do Rio de Janeiro, também com o uso 

indiscriminado da força. como as medidas de segurança do Presidente Bolsonaro que 

colocam em risco a segurança humana. 

 

Seminário Adolescência, Saúde e Direitos 

A CEPIA organizou seminário com o objetivo de reunir os diversos participantes 

envolvidos em nosso projeto Protagonismo, Direitos Humanos e Juventude, para 

compartilhar lições aprendidas, promover a rede entre os adolescentes das diversas 

escolas, entre os coordenadores escolares e entre eles e representantes de Secretarias 

de Educação e Saúde do Rio de Janeiro. O evento também foi uma oportunidade para 

planejar atividades conjuntas para 2020 com essas instituições-chave. 
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O seminário se chamou Adolescências, Saúde e Direitos e aconteceu no dia 29 de 

novembro. 

   

O evento contou com a presença de adolescentes, professores, diretores de escolas e 

representantes das Secretarias Municipais de Educação e Saúde do Rio de Janeiro, 

beneficiadas pelo projeto, além de profissionais das áreas de educação, assistência 

social e saúde, que atuam no Programa Saúde na Escola (PSE). O seminário foi uma 

combinação de painéis, talk-show e atividades culturais. O seminário terminou com um 

emocionante debate da plateia e comoventes testemunhos de adolescentes. 

Considerando o contexto político em que vivemos e trabalhamos, onde gênero e 

sexualidade são duas palavras que não podem ser dirigidas a alunos do ensino médio, 

consideramos que nossa programação e o evento foram uma iniciativa bastante 

estratégica, permitindo reforçar a necessidade de discutir relações de poder e gênero 

com adolescentes e jovens e ter um diálogo aberto sobre sexualidade, gravidez e 

autonomia sobre seus corpos, e comprometer os professores com o debate. 

 

Grupo Focal com Equipe Jovem da CEPIA 

No dia 15 de março, a CEPIA organizou um grupo focal conduzido por dois jovens de 

nossa equipe, para coletar informações, trocar experiências, conceitos e opiniões com 

discussão participativa de outros jovens. O grupo focal contribuiu significativamente 

para o conteúdo de nossas oficinas sobre direitos humanos realizados nas escolas. 
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Grupo focal com mães de adolescentes e jovens 

No dia 22 de outubro, a CEPIA realizou mais um Grupo 

Focal com mães de adolescentes de 10 a 14 anos 

com o tema Puberdade. A proposta foi saber o que 

as mães têm a dizer sobre o processo de puberdade 

dos filhos. O encontro foi marcado por emocionantes 

compartilhamentos e pela abordagem de diversos 

assuntos neste círculo, tais como: o papel da mulher 

na sociedade e como as responsabilidades e culpas se impõem às ações dos filhos e o 

imaginário que uma mãe deve ser perfeita e não tem erros. As participantes se sentiram 

muito à vontade e fizeram perguntas sobre como conversar com seus filhos sobre saúde 

sexual e reprodutiva. 

 

Manual de Ideias e Atividades: metodologia ativa para o trabalho com adolescentes 

e jovens 

A CEPIA desenvolveu um Manual que reúne sua experiência no desenvolvimento de 

atividades de formação com alunos e jovens do ensino médio. O Manual está dividido 

em sessões que incluem informações conceituais sobre a metodologia ativa, o papel 

do facilitador, dicas de como preparar uma oficina e temas importantes como direitos 

humanos, direitos sexuais e reprodutivos, protagonismo juvenil, poder e relações de 

gênero, entre outras. A ideia do Manual era ter uma ferramenta que pudesse ser 

utilizada em futuras oficinas, mas que também pudesse ser utilizada por outras pessoas, 

incluindo professores e outras organizações, para desenvolver atividades de formação 

com os jovens. Saiba mais no item “Publicações” deste relatório. 

 

● !Atividades com outros parceiros, redes 
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Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças 

e Adolescentes, no âmbito do Fórum Estadual de Enfrentamento ao Trabalho 

Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente - FEPETI / RJ 

A CEPIA é membro ativo do GT de Combate ao Abuso e Exploração Sexual como um 

dos eixos do Fórum Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e Proteção ao 

Trabalhador Adolescente (FEPETI / RJ). Como membro da FEPETI, a CEPIA participa das 

reuniões mensais do Fórum, que abordaram diversos temas relacionados aos direitos da 

criança e do adolescente e envolveram instituições governamentais e não 

governamentais. No âmbito desta parceria, a CEPIA co-organizou eventos, nos meses 

de março, abril, maio, julho, novembro e dezembro de 2019, sobre temas de combate 

ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Estiveram presentes representantes de 

Secretarias Municipais de diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, 

representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos 

(SEASDH) da Defensoria Pública e representantes de organizações da sociedade civil, 

como Fundação Mudes e CEPIA.  

 

Colóquio de Crianças e Adolescentes em Situação de Violência Sexual: Declaração 

Especial, Audiência Especial e Serviço Especializado 

O Colóquio aconteceu no dia 17 de maio e reuniu 

cerca de 25 participantes, a maioria especialistas 

em direitos da criança e do adolescente e em 

violência sexual. Este evento teve como objetivo 

promover o debate sobre os instrumentos legais 

em vigor para atender crianças e adolescentes 

vítimas de violência sexual e, mais especificamente, alterou recentemente as Leis (Lei 

13.431-" 2017 e Decreto 9.063 / 2018) que determinam o modo como as vítimas devem 

ser atendidas e quais são os procedimentos para ouvir as declarações das vítimas. 

Informações importantes foram compartilhadas sobre como melhorar as leis e garantir 

que incluam as necessidades dos adolescentes e evitem a revitimização. 
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Seminário Crescendo sem Violência. Vamos conversar sobre isso? Que abuso é 

esse? Que exploração é essa? Que corpo é esse? 

No dia 22 de maio, foi realizado um seminário para conversar com estudantes do ensino 

médio sobre abuso e exploração sexual. A atividade reuniu 44 alunos do ensino médio, 

com idades entre 14 e 18 anos, e foi facilitada pelo Canal Futura (canal de TV 

educacional). Os participantes foram convidados a pensar sobre as várias formas de 

violação dos direitos humanos que conheciam e, em seguida, a pensar mais 

especificamente sobre os vários tipos de violência sexual e como ela afeta crianças e 

jovens de forma diferente, de acordo com a faixa etária, a condição socioeconômica, 

raça e etnia, gênero. A atividade foi muito bem avaliada pelo grupo e pelos professores 

que a assistiram. 

 

Seminário Tecendo uma Rede de Atendimento a Crianças e Adolescentes em 

Situação de Violência Sexual 

Como atividade de encerramento da série de 

eventos desenvolvidos durante o mês de 30 de 

maio, foi organizado este Seminário que reuniu 

cerca de 80 participantes de diversas instituições 

governamentais, entre elas as secretarias de 

Educação, Saúde e Direitos Humanos e Assistência 

Social do Rio de Janeiro, Ministério Público, junto 

com adolescentes e jovens e organizações da sociedade civil que atuam diretamente 

com crianças e jovens. A CEPIA participou trazendo a necessidade de se adotar uma 

abordagem intersetorial ao pensar nas raízes do abuso sexual e nas estratégias para 

preveni-lo. Várias sugestões sobre como melhorar os serviços existentes foram 

destacadas pelos participantes do painel. Este material foi compilado e estará 

disponível. 
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Seminário sobre Trabalho Infantil e Adolescente - A criança não deve trabalhar. A 

infância é uma época para sonhar 

Outro evento importante aconteceu no dia 12 de junho, Dia Internacional de Combate 

ao Trabalho Infantil e Adolescente. O evento, organizado também pelo Fórum Estadual 

de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente (FEPETI / RJ), 

em conjunto com outras instituições, entre elas o Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA), reuniu mais de 900 participantes , com grande 

número de crianças e adolescentes. 

Foi um evento de um dia, sendo a manhã dedicada ao debate de dados e políticas 

públicas sobre o trabalho infantil e adolescente, e a tarde, tendo como principal 

público-alvo adolescentes e jovens. Por meio de atividades criativas culturais, musicais 

e de dança, a questão do trabalho infantil e adolescente foi abordada na perspectiva 

de uma violação dos direitos humanos. A equipe juvenil da CEPIA divulgou o app Partiu 

Papo Reto em diversos momentos das atividades da tarde. 

A CEPIA, em conjunto com a RAP da Saúde, realizou um talk show sobre a exploração 

infantil e o papel dos pais na proteção das suas filhas. O evento foi muito apreciado 

pelos adolescentes e jovens presentes no evento. O evento ganhou ainda mais 

relevância após as recentes declarações do presidente Bolsonaro, se posicionando a 

favor do trabalho infantil. 
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Evento Vamos Combinar - Juventude e Experiências em Prevenção de DST / AIDS e 

Hepatites Virais 

O seminário Vamos combinar?! foi uma imersão de três dias, ocorrida nos dias 25, 26 e 

27 de outubro. O evento foi organizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro, em parceria com organizações da sociedade civil, como CEPIA, ABIA, CEDAPS, 

Conexão G, Pela Vida, Movimento Bandeirantes, Rap, Rede Juvenil, RENAFRO. Reuniu 

mais de 60 pessoas, entre adolescentes e jovens de diversas áreas do Rio de Janeiro, 

para discutir a prevenção combinada e pensar em ações de prevenção às DST / aids 

e na promoção dos direitos sexuais e reprodutivos e da saúde dos jovens. 

A metodologia do seminário foi desenhada para incentivar a participação ativa dos 

jovens. O espaço criado teve a preocupação de que os adolescentes e jovens se 

sentissem seguros, permitindo-lhes falar abertamente sobre questões que afetam 

diretamente a sua vida e a sua sexualidade como jovens e adolescentes. A CEPIA 

esteve no primeiro painel, representada por Débora Pinheiro, refletindo sobre as 

interfaces entre prevenção combinada e direitos sexuais e reprodutivos na perspectiva 

de gênero. 

Além da troca de conhecimentos sobre prevenção de DST e HIV, foram discutidas 

estratégias com uma visão ampla, enfatizando que a saúde permeia várias outras 

questões, como raça e etnia, contexto social, orientação sexual, religião e diversidade. 

“Achei!esta!atividade!muito!rica!e!interessante!porque!nos!
fez! refletir,! de! forma! descontraída,! o! quão! vulneráveis!
seremos! se! não! prestarmos! atenção! aos! cuidados! que!
precisamos!ter!durante!o!sexo”.!

“Fiquei! feliz! em! sair! dessa! mesa! com! vários! assuntos!
debatidos,!mas!principalmente,!aprendendo!a! respeitar!a!
todos!igualmente.”!

“O!evento!foi!uma!oportunidade!para!aprender!mais!sobre!
a! transmissão! vertical! do! HIVZAIDS! e! a! profilaxia! pósZ
exposição!(PrEP)!e!profilaxia!préZexposição!(PEP).”!

!

!
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Seminario Dores e Sabores 

No dia 05 de novembro, foi realizado o Seminário Dores e Sabores para 

um público de 120 pessoas. Agentes e promotores de saúde, professores 

de escolas municipais, representantes das Coordenações Regionais de 

Educação (CREs), assistentes sociais e psicólogos estiveram presentes 

para refletir sobre a violência autoinfligida. O Centro Multiplicador de 

Adolescentes (NAM), formado por adolescentes que atuam em escolas 

de um determinado território do Rio de Janeiro e que trabalham com o 

bem-estar de adolescentes, também participou do evento. A CEPIA 

esteve presente neste evento através de Kezia Yasmim que partilhou as suas experiências de trabalho com 

os adolescentes e os sofrimentos que vivenciam e como isso nem sempre é compreendido pela sociedade. 

Estratégias de prevenção ao suicídio foram apontadas e uma delas foi a educação por pares. 

 

● !Outras Iniciativas Relevantes 
A Comissão de Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 

homenageou Nair Jane, integrante da Diretoria da CEPIA. Nair foi fundadora do 

Sindicato das Empregadas Domésticas do Rio de Janeiro, atuou por muitos anos nos 

movimentos de mulheres nas esferas municipal e federal nas comemorações do mês da 

mulher e teve importante papel na constituição de 1988 na defesa dos direitos das 

mulheres. Atualmente é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

de Nova Iguaçu. 

● !Mídias Sociais da CEPIA  
 

Nos últimos anos, a CEPIA intensificou sua atuação e adquiriu maior competência nas 

mídias sociais, tendo investido, principalmente, no instagram, uma das mídias mais 

acessadas do Brasil. A CEPIA possui duas redes sociais, que atuam na comunicação 

com diferentes personas. @Cepiacidadania atinge um público mais feminino, a partir 

dos 25 anos, e o @partiupaporeto um público mais específico de jovens. Além da 
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postagem diária de matérias, produção de conteúdo e investimento na comunicação 

visual dessas mídias, a CEPIA também investiu em ferramentas de aprendizagem por 

meio de storytellings, cards e vídeos como forma de diversificar as estratégias de 

comunicação, humanizando e trazendo conteúdos relacionados aos direitos humanos, 

sexuais e direitos reprodutivos, relações de poder, violência de gênero, entre outros, 

aproximando-os do universo cotidiano desses públicos, com resultados positivos. 

As publicações de maior alcance tratam do tema machismo, violência contra a mulher, 

direitos da mulher e métodos contraceptivos, especialmente vídeos produzidos pela 

equipe juvenil da CEPIA. 

Os facilitadores da CEPIA também fizeram uso extensivo do app Partiu Papo Reto 

durante oficinas realizadas pela CEPIA ou com a participação da CEPIA, principalmente 

em oficinas relacionadas à violência de gênero, saúde e direitos sexuais e reprodutivos, 

falando sobre sexualidade econtracepção. 

 

Partiu Papo Reto 

 

Instagram

  

Facebook 

Seguidores: 1.130  Likes: 1.190 

Alcance orgânico: 914 Alcance orgânico: 2.100 

Impressões: 4.100 Impressões: 18.922 

Público  

66% Feminino 

34% Masculino 

Público  

77% Feminino   

23% Masculino 

 

 

Cepia Cidadania 

 

Instagram

  

Facebook 

Seguidores: 1.073 Likes: 2.340 

Alcance orgânico: 1.301 Alcance orgânico: 2.237 

Impressões: 6.202 Impressões: 2.252 

Público  

87% Feminino  

13% Masculino 

Público  

76% Feminino  

24% Masculino 
 

Campanhas de mídia social da CEPIA 
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Tendo em vista a aprovação de um projeto de lei que permitia aos cidadãos portar até 

quatro armas em casa e o número alarmante de casos de violência contra a mulher, a 

CEPIA lançou, no segundo semestre de 2019, duas campanhas abrangentes. Uma 

campanha, denominada Comece a ouvir, com dois vídeos: o vídeo 1 e o vídeo 2, que 

é um apelo a toda a população para denunciar a violência doméstica. 

 

A outra campanha produzida foi uma iniciativa de um coletivo de mulheres feministas, 

denominado 4D, integrado pela CEPIA. A campanha se chama Mais armas = Mais 

feminicídio e sua principal ferramenta foi um vídeo sobre o perigo de ter armas em casa 

e sua relação com o feminicídio. A CEPIA esteve diretamente envolvida em todas as 

etapas da produção do vídeo. O vídeo foi veiculado entre inúmeras organizações e 

enviado aos parlamentares que votaram a lei. Este vídeo foi feito por atores renomados 

de nossa principal rede de TV que atuaram gratuitamente no filme. 

No dia 3 de setembro foi lançado o vídeo Mais Armas Mais Feminicidio, com debate na 

Maison de France, no Rio de Janeiro. Veja mais no link. 

 

Em novembro, é comemorado 30 anos após a queda do Muro de Berlim, lembrando 

que, assim como a divisão da Alemanha pertenceu ao passado, os direitos iguais das 

mulheres deveriam ter sido plenamente conquistados. Essa luta também deveria 

pertencer ao passado. A CEPIA produziu um vídeo: Muro de Berlim e a luta pela 

igualdade das mulheres. 

 

Vídeos curtos da CEPIA 

sobre questões de 

adolescentes e jovens 

 

Vídeos curtos preparados 

pela equipe jovem da CEPIA 

foram exibidos regularmente 

nas redes sociais do Partiu 

Papo Reto, as redes sociais 

da CEPIA para o público 
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jovem. Os vídeos abordam temas relacionados à violência contra a mulher, luta anti 

racista, direitos sexuais e reprodutivos, prevenção da gravidez, contracepção, 

feminismo, entre outros. Os vídeos estão disponíveis no canal do youtube da CEPIA 

(CEPIA Cidadania). 

●!CEPIA NA GRANDE MÍDIA 

 
MEDIDAS DE PROTEÇÃO SALVARAM A VIDA DAS MULHERES 

Leila Linhares Barsted foi entrevistada pelo jornal  O Globo, no dia 2 de 
fevereiro, em matéria sobre a eficácia das Medidas de Proteção, 
previstas na Lei Maria da Penha. 
 
MULHERES:  TEMPO E VOZES 

O Museu da Justiça - Centro Cultural do Poder Judiciário acolhe a 
exposição Mulher, Hora e Voz - Direitos, Conquistas e Desafios. O Multirio 
esteve presente e apresentou a exposição e uma entrevista com 
Jacqueline Pitanguy. 
 
RETROCESSO E  RESISTÊNCIA 

Jacqueline Pitanguy, em entrevista ao jornal O Globo, rebate 
declaração do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. 

 
 
“PORTE DE ARMAS:  UMA CRÔNICA ANUNCIADA DO FEMINICÍDIO” 
O artigo de Jacqueline Pitanguy Posse de armas: uma crônica 
anunciada de feminicídio foi publicado no jornal O Globo. 
 

 

RELATÓRIO BRASILEIRO APONTA AUMENTO DO ABUSO RACIAL E DA 

VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 

Leila Linhares Barsted foi entrevistada pelo jornal The Guardian e 
destacou que “a sociedade brasileira se tornou mais agressiva”. “Desde 
o ano passado, tivemos um aumento no discurso de ódio, na 
percepção de que as mulheres devem ser submissas aos homens”. 

NOSSA LUTA NÃO DEVE SER PARADA PELA BÍBLIA 

Em entrevista à Revista Marie Claire Jacqueline Pitanguy, comenta que 
o Brasil vive um retrocesso nas políticas públicas de defesa dos direitos 
das mulheres. 
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●!Publicações 
!

            

         

 

Pensamento Feminista Brasileiro 

Tecendo Fios das Críticas Feministas no Direito no Brasil 

Feminist Advocacy, Family Law and Violence Against Women 

Manual de Ideias e Atividades 

Tecendo a Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes em Situação de Violência 
Sexual 

Puberdade Dúvidas e Descobertas 
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●!Desafios 
Apesar dos obstáculos na promoção dos direitos humanos, continuamos trabalhando e 

aprendendo que, mais do que nunca, é preciso encontrar aliados para nossas causas 

e mapear os gestores públicos responsáveis por programas que afetam os direitos das 

mulheres, dos adolescentes e jovens que estão do nosso lado e desejam colaborar 

conosco. Foi o que fizemos com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 

por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), que nos permitiu dar continuidade ao 

nosso Programa de Capacitação e Formação de Adolescentes e Jovens, trazendo 

também os objetivos dos demais programas da CEPIA. A CEPIA também mantém 

diálogo aberto com agentes progressistas da Secretaria Municipal de Saúde e do 

Sistema de Segurança e Justiça. 

A participação ativa da CEPIA em outras redes como a FEPETI tem sido muito positiva, 

maximizando e diversificando o escopo de atuação da CEPIA e, na interação com 

essas organizações, a CEPIA participa de diversas atividades, trazendo um enfoque à 

igualdade de gênero, à violência contra a mulher, saúde e direitos sexuais e 

reprodutivos e direitos humanos das mulheres na agenda. Nessas atividades, 

desenvolvidas em parceria com outras instituições, a CEPIA também se beneficiou e 

continua se beneficiando da interlocução com elas, trazendo diferentes perspectivas 

para o nosso trabalho, principalmente com adolescentes e jovens. 

No nível estadual, devido ao aumento da violência urbana, com traficantes de drogas 

e grupos paramilitares disputando o poder e territórios e com a interferência militar com 

forte uso e abuso da violência e das armas, a CEPIA é mais cautelosa, garantindo que 

não coloquemos nossa equipe em risco, especialmente as jovens da equipe da CEPIA, 

em sua maioria negras, que residem em localidades com alto índice de violência 

policial. Nesse sentido, a CEPIA está em constante diálogo com a Secretaria Municipal 

de Educação para a seleção das escolas em que atua em seus projetos. 

Os desafios relacionados ao aumento das discriminações, da violência de gênero, do 

racismo, que afetam os direitos das mulheres foram respondidos com nossas 

campanhas de advocacy, atividades de treinamento e capacitação, networking com 

outras organizações, presença da CEPIA na imprensa e seu trabalho de advocacy. 
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O desafio do financiamento é enfrentado, expandindo nosso alcance a novos 

financiadores potenciais e também criando um contato mais sistemático com eles, por 

meio da publicação de um boletim digital mensal sobre as atividades e programas da 

CEPIA. A CEPIA também traduzir para o inglês as notícias postadas no seu site, facilitando 

o acompanhamento de seus programas para público de outros países. 

A CEPIA possui “Diretrizes de Segurança” que norteiam nossas atividades e “Política de 

Proteção à Criança, Adolescente e Jovem” que foram compartilhadas e discutidas 

com toda a sua equipe. 

Parcerias e diálogos com outras instituições sociais também são estratégicos, como 

Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, Escola Estadual da 

Magistratura do Rio de Janeiro - EMERJ, ONGs e redes do movimento feminista, Rede 

Brasileira de População e Desenvolvimento (REBRAPD), para responder aos novos 

desafios. 
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●!Participação em Comitês, Organizações e 

Conselhos 

Nacional 
▪! Action Aid Brasil; 

▪! Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais - ABONG; 

▪! Coletivo Feminista Quatro Gerações de Feminismo - 4D; 

▪! Comitê Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes; 

▪! Campanha Permanente Pela Vida das Mulheres; 

▪! Comissão de Cidadania e Reprodução; 

▪! Comissão de Segurança da Mulher do CEDIM; 

▪! Comissão de Diversidade e Inclusão do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas; 

▪! Comissão Especial de Práticas Colaborativas da Ordem dos Advogados do Brasil; 

▪! Comissão Nacional de População e Desenvolvimento; 

▪! Consórcio Lei Maria da Penha, que envolve organizações feministas e juristas de diversas 
instituições brasileiras, que elaboraram o texto da Lei Maria da Penha, acompanhando a 
implementação da Lei Maria da Penha; 

▪! Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador 
Adolescente no Rio de Janeiro - FEPETI; 

▪! Fórum Permanente sobre Violência Doméstica, Familiar e Gênero da EMERJ; 

▪! Grupo de Estudos sobre Aborto - GEA; 

▪! Instituto Brasileiro Direito de Família; 

▪! Instituto Brasileiro de Prática Colaborativas; 

▪! Ordem dos Advogados do Brasil; 

▪! ONU Mulheres e Sala de Situação do UNFPA sobre os Direitos das Mulheres e o Zika Vírus; 

▪! REBRAPD - Rede Brasileira de População e Desenvolvimento; 

Internacional e Regional 
▪! Inter American Dialogue – IAD 

▪! Empower America Latina 

▪! MESECVI-OEA Mecanismo de Seguimento da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará   

▪! REDLAD - Red Latino Americana y del Caribe para la Democracia 

▪! WLP - Women’s Learning Partnership, for Rights, Development and Peace 
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Financiadores 

 
 

▪! EM Power 
▪! Fundo Elas 
▪! International Planned Parenthood Federation  
▪! KROC Institute 
▪! OAK Foundation 
▪! UNFPA 
▪! UN Women in Brazil 
▪! Women’s Learning Partnership for Rights, Development and Peace  

  
 

 

 

ADENDO ANO 2020 

 
Uma das primeiras iniciativas da CEPIA em 2020 foi a participação na elaboração de 

uma Nota Técnica com uma avaliação sobre os projetos de lei apresentados ao 

Congresso Nacional sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar 

no contexto do isolamento social devido à Covid 19. Esta Nota foi elaborada pelo 

Consórcio Lei Maria da Penha, do qual a CEPIA faz parte, e teve como objetivo 

contribuir com as iniciativas dos parlamentares no enfrentamento da violência contra 

as mulheres durante a pandemia. A Nota destaca a importância dos projetos de lei, 

analisando o conteúdo de cada um, fazendo recomendações de melhoria e maior 

abrangência das medidas propostas e, por fim, colocando-se à disposição para diálogo 

com o Congresso Nacional. 

Uma das principais ações de advocacy de 2020 foi a participação da CEPIA em uma 

coalizão de ONGs que apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma ação 

questionando a constitucionalidade da decisão de alguns municípios do país de proibir 

o uso de termos como gênero e sexualidade nos currículos do ensino médio da rede 
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pública. A CEPIA teve papel fundamental nessa coalizão, criada no primeiro semestre 

deste ano, e foi reconhecida pelo STF como amicus curiae, entidade que não é parte 

na Ação, mas que vem auxiliar o tribunal oferecendo esclarecimentos, com sua 

expertise,  sobre questões essenciais ao processo. Esta ação foi recebida e aprovada 

pelo STF. A sustentação oral no STF está disponível. 

Outra iniciativa da CEPIA em conjunto com outras organizações foram os diversos 

webinários em torno dos 14 anos da Lei Maria da Penha, voltados para um amplo 

público de mulheres, profissionais e agentes governamentais. Também em conjunto 

com outras organizações, a CEPIA participou do Dia Nacional de Enfrentamento à 

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, estando muito ativa durante o mês 

de maio de 2020 coorganizando uma série de webinários e encontros reunindo 

organizações não governamentais e organizações governamentais, incluindo 

representantes da justiça, segurança, educação e sistema de saúde em debates 

relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes, e seu aumento durante 

a pandemia de Covid-19, bem como estratégias conjuntas para combatê-la. Esta 

campanha estadual faz parte de uma campanha nacional. Esta iniciativa é muito 

importante não só para sensibilizar e informar sobre os altos níveis de violência sexual 

contra meninas e adolescentes, mas também, representa uma oportunidade para 

fortalecer o diálogo com organizações com diferentes agendas. Em reconhecimento 

ao trabalho do CEPIA, fomos formalmente convidados a integrar o grupo de trabalho 

responsável pela reformulação do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual 

contra Crianças e Adolescentes coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro. 

No que diz respeito às iniciativas de advocacy e de construção de movimentos a nível 

regional e internacional, no âmbito da parceria com a Women's Learning Partnership 

(WLP), em abril de 2020, participou do webinário internacional Women Leading with 

Courage in Times of Crisis. Entre os palestrantes estavam líderes africanos, latino-

americanos, do Oriente Médio e americanos. A CEPIA participou apresentando o 

contexto atual das mulheres no Brasil, durante o isolamento social, e o aumento do 

número de mulheres em situação de vulnerabilidade. 
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Em junho de 2020, a CEPIA participou do III Seminário Bi-regional Online - Assistência à 

Vida: Análise de políticas e resistência comunitária contra a violência, no âmbito da 

Covid 19. Este Seminário foi promovido pela Articulação Bi-regional Contra o Feminicídio 

e Outras Formas de Violência contra a Mulher. O Seminário abordou questões 

relacionadas à violência estrutural e especificamente à violência de gênero contra a 

mulher no contexto da COVID 19. A CEPIA esteve presente como expositoras deste 

Seminário. 

O Social Sector Accelerator em parceria com OAK Foundation iniciou um processo de 

co-design para pensar soluções em comunicação com as organizações parceiras, 

convidando a CEPIA. Os encontros têm proporcionado oportunidades às organizações 

que fazem parte desta rede de aprenderem sobre novas abordagens, técnicas e 

táticas de comunicação estratégica e como aplicá-las nas suas organizações. A CEPIA 

participa do programa em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

Centro de Preservação da Memória Política, Instituto Pro Prono, Vladimir Herzog, Fundo 

Brasil e Conectas. 
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