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O Fórum Fale Sem Medo, uma iniciativa do Instituto Avon, ocorre em São Paulo desde 

2013 e em todos os anos conta com a presença de ativistas, pesquisadores, especialistas, 
representantes da sociedade civil e Poder Público, personalidades ligadas aos direitos 
humanos, entre outros atores importantes. Todos os anos o Fórum conta com um tema central 
e traz a reflexão temas atuais no que diz respeito aos direitos da mulher. 

O Instituto Avon, por sua vez, existe desde 2003 e é uma ONG que tem como foco o 
enfrentamento a violência contra a mulher e a prevenção do câncer de mama. Graças ao 
grande alcance e parcerias que promove, geram ações no país inteiro que visam fortalecer a 
saúde e empoderamento feminino. Em todos esses anos, o Instituto já investiu mais de R$ 12 
milhões de reais em 235 projetos e ações voltados às causas da mulher e atingiu 3,5 milhões 
de mulheres. 

A ONU Mulher também é uma importante parceira do Instituto e viabiliza a realização 
do Fórum Fale Sem Medo. 

O Fórum não é apenas um evento comemorativo do Dia Internacional da Mulher. É um 
espaço onde muitas pessoas envolvidas no enfrentamento à violência contra a mulher, na luta 
contra o câncer de mama entre outros tantos temas que estão sob o leque dos direitos das 
mulheres podem trocar ideias, experiências, incentivos e dessa forma empoderar e encorajar 
mulheres. 

Iniciativas como essa são exemplos e também podem proporcionar a proposição de 
políticas públicas voltadas para essa população, que infelizmente ainda se encontra em 
vulnerabilidade na cidade de São Paulo, apesar de todos os esforços empenhados dia a dia. 

Fazer com que a data esteja no nosso calendário oficial de eventos não é algo irrisório. 
É garantir que esse Fórum seja realizado todos os anos, independente de quem esteja a frente 
do Instituto Avon, ou do Poder Executivo. É fazer história, e mais um instrumento que é 
utilizado para que alcancemos a tão sonhada igualdade de gênero. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente 
propositura. 
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