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Apresentação

Esta edição da coleção Presta  Atenção! marca nossa 

preocupação com os direitos das mulheres.

No dia 08 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher, 

mas nosso trabalho dia a dia é formar e informar a cada mulher 

que frequenta nossos espaços, assiste nossos programas de TV, 

participa de nossas oficinas e frequenta atividades de apoio às 

famílias,  que elas precisam conhecer seus direitos.

Cada mulher deve Prestar Atenção a cada direito e fazer muito 

barulho quando perceber que está vivendo algum tipo de 

preconceito.

E barulho bom é com o AfroReggae mesmo!

Ainda mais quando o barulho é para defender as mulheres.

José Junior 

Coordenador Executivo do AfroReggae



1- Uma mulher não pode ganhar
 menos que o homem apenas

por ser mulher.

3- Uma mulher pode se separar 
do homem na hora que ela quiser.

2- É crime grave homem 
bater em mulher. * 

*Lei Maria da Penha:  “Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.”  
  Fonte: Lei nº 11.340 - Art. 1º - http://www.planalto.gov.br

Quero o divórcio.



4- Uma mulher tem o direito de 
escolher quantos filhos quer ter. Esta 
decisão não é apenas do homem.

6- Uma mulher não precisa 
abandonar os estudos 
porque ficou grávida.

5- Uma mulher pode querer 
dividir sua vida com outra  

       mulher.



8- A mulher que é mãe tem o direito de 
ficar ao lado do filho quando ele estiver 

internado por motivo de saúde.

7- Toda mulher tem direito a 4 meses de licença 
maternidade.



10- Uma mulher pode e deve ser 
livre. Sem donos. Sem amarras. 

9- As mulheres podem ter qualquer profissão: médicas, engenheiras, taxistas, 
professoras, advogadas... Não existe profissão de homem e profissão de mulher.



Maria da Penha

Cearense, farmacêutica, bioquímica, mestranda em Parasitologia em Análises Clinicas e 

mãe de três filhas. Essa é Maria da Penha Maia Fernandes que teve sua vida 

transformada tragicamente pela violência de seu então marido Marco Antonio 

Heredia  Viveros.

 

O ápice da violência aconteceu numa noite de maio de 1983. Maria da Penha, que já 

sofria violência doméstica, tomou um tiro nas costas enquanto dormia. O marido 

contou à polícia que a casa foi assaltada e que os bandidos atiraram contra a esposa 

deixando-a paraplégica, em uma cadeira de rodas. Depois de lutar pela sobrevivência 

no hospital, Maria da Penha voltou para casa onde sofreu outra tentativa de homicídio. 

Marco  Viveros tentou eletrocuta-la no banheiro.

 

Só então que as investigações apontaram que o autor dos disparos foi o próprio 

marido, que durante anos batia nela e nas filhas. A cadeira de rodas não conseguiu 

limitar os esforços que Maria da Penha fez para que sua história não fosse apenas mais 

uma em milhares. Apesar de julgado e condenado, Marcos Viveros continuou em 

liberdade devido a recursos de seus advogados de defesa, e Maria da Penha não desistiu 

de ver seu algoz atrás das grades. Após publicar o livro “Sobrevivi... Posso Contar”, 

Maria da Penha conseguiu importantes aliados internacionais na luta contra a violência 

à mulher.

 

A luta desta guerreira foi recompensada em 2006, com a criação da Lei Maria da Penha, 

que coíbe a violência doméstica contra as mulheres. Maria da Penha é Fundadora do 

“Instituto Maria da Penha – IMP”, uma organização não governamental, sem fins 

lucrativos, que visa, através da educação, contribuir para conscientização das mulheres 

sobre os seus direitos e o fortalecimento da Lei Maria da Penha.

Uma história real...
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