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RELATÓRIO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 
 E APRESENTAÇÃO DA CAMPANHA BRASILEIRA DO LAÇO 

BRANCO AO MUNICÍPIO DE CASCAVEL       
 
                        

No dia sete de dezembro de dois mil e dezesseis realizou-se no auditório 
do Paço Municipal de Cascavel/PR, com início às 08h30, o Encerramento                   
das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM. Neste 
mesmo dia, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, apresentou 
ao município de Cascavel/PR a Campanha Brasileira do Laço Branco. 

A 1ª Secretária do CMDM, Susana Medeiros Dal Molin, fez a abertura              
do evento, convidando para compor a Mesa de Honra as senhoras Inês de 
Paula, Presidente do CMDM e atual Secretária Municipal de Assistência Social do 
município de Cascavel/PR, Andréa Simone Frias, Promotora de Justiça                 
da 15ª Promotoria de Justiça de Cascavel e Raísa de Vargas Scariot, delegada da 
Delegacia da Mulher do município de Cascavel. 

Composta a Mesa de Honra, a Mesa de Honra, a Senhora Susana 
Medeiros Dal Molin passa a palavra para a senhora Inês de Paula que, em seu 
discurso, cumprimenta os presentes, gentilmente faz agradecimentos a todos os 
colaboradores em âmbitos gerais e fala acerca do CMDM, sua causa e objetivos. 

Na sequência são passados dois vídeos introdutórios ao assunto que 
posteriormente foi abordado pela promotora Andréa Simone Frias, intitulados 
respectivamente “Laço Branco” e “Bata Nela”. O primeiro é um vídeo 
institucional, que fala da Campanha Brasileira do Laço Branco, porém bem 
rapidamente, alertando para a causa da Campanha. E o segundo é um vídeo 
que mostra as reações de um grupo de meninos italianos ao serem 
incentivados a baterem em uma determinada menina. 

Logo em seguida, então, a promotora Andréa Simone Frias aborda o 
assunto para o qual se fez presente, a Campanha Brasileira do Laço Branco, e 
além da sua fala propriamente dita, porém utiliza-se de mais dois vídeos 
intitulados “Homens Contra a Violência” e ”Discurso de Emma Watson, pela 
Organização das Nações Unidas – Campanha HerForShe”. 

Após a fala da promotora, foi disponibilizado um tempo para os 
participantes fazerem seus questionamentos. Feitos os questionamentos, a 
promotora encerra sua fala e agradece aos presentes.  

Depois disso, realizou-se um sorteio com alguns brindes que foram 
recebidos de algumas empresas de confecção masculina de Cascavel, entre elas, 
Solluomo, Estivanelli, Aramis MensWear, Serallê Calçados e RedeMais 
Academias. 

 
Cascavel, 07 de dezembro de 2016. 


