
MOC inicia a Campanha JUNHO FEMINISTA 

 

Ato simbólico realizado no MOC neste 01 de junho reuniu 
sua equipe para marcar o início da Campanha JUNHO 

FEMINISTA que reivindica por justiça social e por não ignorar 

os altos índices de feminicídio, estupro, assédio sexual e 
ameaça às mulheres em diversos espaços privados e 

públicos. 

 
A técnica Ádila da Mata, do Programa de Gênero, 

protagonizou numa encenação uma jovem vítima de estupro 

que pedia por ajuda enquanto as pessoas que por ali 
passavam ao invés de socorrê-la a marginalizavam 

questionando sua roupa, sua moral, integridade e o porquê 

estava na rua no horário do fato. 
 

Pessoas assim alimentam a cultura do estupro que designa 

uma sociedade que não apenas negligencia aspectos 

relacionados à violência sexual contra mulher, como também 
os estimula e incita. O que percebemos nas estatísticas e 

notícias é o óbvio: violência doméstica e sexual contra 

mulheres independe de classe social, cor, credo, se usa um 
short curto, um rímel ou uma burca. 

 

Mulheres são estupradas, os índices não diminuem. As 
ocorrências de estupro não diminuíram em Feira de Santana, 

conforme levantamento estatístico realizado pela Delegacia 

de Atendimento à Mulher (Deam). Segundo a delegada 
Maria Clécia Vasconcelos foram registrados 59 estupros em 

todo o ano de 2015 e até o dia 24 de maio de 2016 já são 

17 ocorrências. 
 

Todos e todas estão convocados/as para juntar-se a nós do 

MOC e feministas do Brasil neste mês de mobilizações e 
muitas lutas. Vamos levar nossa indignação para nosso 

trabalho, ruas, escolas e universidades. 

 

Durante o mês serão usados detalhes em lilás que significa a 
igualdade e é símbolo da luta feminista e representará a cor 

do protesto e a luta pelo fim da violência contra as mulheres 

e ainda as hashtags abaixo nas redes sociais em nome de 
uma sociedade livre de machismo, racismo e homofobia. 

 

SERVIÇO 
O Que? 

Campanha #JunhoFeminista 

Quando? 
De 01 a 30 de junho de 2016 

Informações: 

Maria José Esteves -Programa de Comunicação MOC 
(75)3322-4428 
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