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Institui o Dia Estadual de Combate à Violência
Doméstica contra a Mulher, a ser comemorado
anualmente em 25 DE NOVEMBRO e dá outras
providências.

 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Fica instituído o dia 25 de novembro como o Dia Estadual de Combate à Violência Doméstica contra
a Mulher, a ser comemorado anualmente no Estado de Mato Grosso.

Art. 2º. O Dia Estadual de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher, ora instituído, passa a fazer
parte do calendário de datas oficiais do Estado de Mato Grosso.

Art. 3º. Os órgãos e instituições voltados à atenção e acompanhamento de mulheres vítimas de violência
doméstica, realizarão palestras, simpósios e encontros, com objetivo de difundir no meio da sociedade, a Lei
nº 11.340/2006 e criar mecanismos para tornar mais eficiente o atendimento às mulheres vitimas dessa
violência.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

 

A cada 2 minutos, 05 (cinco) mulheres são espancadas. Dez  mulheres são mortas por dia. Seis em cada 10
brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica.  Diante dessas estatísticas é
preciso lutar.   

Dados mostram que cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil; seis em cada dez brasileiros
conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica; 30% das mulheres brasileiras já sofreram
algum tipo de violência doméstica; a cada dois minutos, cinco mulheres são violentamente agredidas no
Brasil.

A violência contra a mulher é um problema escandaloso em nosso País! Segundo o Anuário das Mulheres
Brasileiras (2011 – DIEESE e Secretaria de Políticas para Mulheres), o local em que as mulheres mais
sofrem violência é dentro de casa. Xingamentos, agressões verbais, humilhações e ameaças também fazem
parte do cotidiano e em muitos lares avançam para a agressão física e até morte. É uma combinação entre
violência física e violência psicológica.

 Quando você acabar de ler este texto, provavelmente mais de 20 mulheres terão sido espancadas e ao final
do dia, 10 mulheres terão morrido em decorrência da violência machista.

                                 Mato Grosso

Mato Grosso ocupa a 9ª posição no ranking nacional de 5,5 homicídios femininos para cada grupo de 100 mil
mulheres de acordo com Ministério da Saúde.

 De acordo com dados da Secretária de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP), o número de denuncias
de violência contra mulheres está crescendo a cada ano. Em 2010, a SESP registrou 21.553 casos, em todo
o estado, já em 2011, o número cresceu para 24.400. Só neste ano, em Cuiabá e Várzea Grande 7.961
casos foram registrados.

                   Origem do dia 25 de Novembro

Irmãs Mirabal, Minerva, Patria, María Teresa e Dede Mirabal, filhas de um pequeno proprietário de terras que
vivia na cidade de Ojo de Agua, don Enrique Mirabal, e da dona de casa Mercedes Mirabal, que desafiaram
a sangrenta ditadura dominicana do general Trujillo.

 

 

 

 

 

Desde cedo Minerva quis estudar, pois sonhava em ser  advogada, mesmo sabendo que as  mulheres não
podiam frequentar as faculdades de Direito no seu país. Convenceu seus pais a deixar que ela e suas irmãs
fossem estudar em Santo Domingo, a capital da República Dominicana.

Ao regressar do colégio de freiras, conhece um membro do Partido Socialista Popular e professor
universitário e com ele tem o primeiro contato sobre as lutas que se desenvolviam contra a ditadura.

Em 1949, ela e sua família são convidadas de “El Jefe”, como Trujillo gostava de ser chamado, para um baile.
Minerva é assediada pelo ditador e revida com uma tapa na cara; a  partir daí, inicia sua luta contra o ele e,
posteriormente, suas irmãs María Teresa e Patria também ingressam na luta.



Por ordem de Trujillo, as irmãs Minerva, Patria e María Tereza Mirabal foram covardemente assassinadas
em 25 de novembro de 1960. Em homenagem à luta das irmãs Mirabal, o 1º Encontro de Mulheres da
América Latina e Caribe, realizado Em 1981, no 1º Encontro Feminista Latino Americano e caribenho, que
ocorreu em Bogotá (Colômbia), o dia 25 de novembro foi instituído como o dia de luta contra a violência
à mulher, em todo o continente latino americano e no Caribe. Em 1999, a Assembléia Geral da ONU
declarou o dia como Dia Internacional pela Eliminação da Violência às Mulheres.

Muito embora a lutas das mulheres no campo de gênero, bem como, no âmbito da violência doméstica tenha
sua historicidades dissociadas, entendemos serem partes do mesmo universo como foco de cultura
antiviolência contra a mulher.

A situação da mulher em relação ao mundo, nosso país, e ao nosso Estado, nos mobiliza para renovar as
lutas pelo fim da discriminação, exclusão e da violência. 

Pelas razões pertinentes, é que propomos que seja Instituído e oficializado no âmbito do Estado de Mato
Grosso, o Dia Estadual de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher, a ser comemorado anualmente
em 25 DE NOVEMBRO.

 Esperando contar com apoio e aprovação dos  nobres pares.
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