RELATÓRIO DIGNIDADE MENSTRUAL

A campanha Dignidade Menstrual é uma atividade que teve partida na
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar,
junto com a Diretoria de Saúde do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde
viabiliza a arrecadação de absorventes descartáveis para a distribuição em meio às
pessoas que vivem na realidade da vulnerabilidade social. Para se ter uma ideia,
segundo os dados de uma pesquisa da marca Sempre Livre feita em 2021, 28% das
mulheres brasileiras de baixa renda vivem o que é chamado de pobreza menstrual e
30% delas conhecem alguém que viva.
A designação pobreza menstrual, que surgiu no território francês e que é pauta
nos diversos setores de saúde das mais variadas administrações ao redor do mundo,
remete a falta de conhecimento à mulher acerca do ato biológico, assim como o
deficiente acesso à itens de higiene, de dinheiro, de apoio e de incentivo, segundo a
antropóloga Mirian Goldenberg. A pobreza menstrual é um reflexo da presente
desigualdade social, onde são afetados em maior parte pertencentes dos grupos de
minorias, agravando num atraso de qualidade de vida e de oportunidades.
O movimento de arrecadação teve início em 14 de fevereiro de 2022 e foi até
25 de março de 2022, para que as entregas fossem feitas a partir do dia 28 do mesmo
mês, coincidindo com o mês da mulher. Ao total, 69 comarcas do estado e o TJSC se
tornaram pontos de coleta de absorventes. As doações poderiam ser feitas
fisicamente para o público externo ou então através da compra online na farmácia do
TJ para o público interno, com especificação do local e descontamento no valor de R$
10,00 por pacote na folha de pagamento do servidor.
Instituições externas que aderiram à campanha:
Câmara de Vereadores de Camboriú;

Câmara de Vereadores de Itajaí;
Conselho da Mulher de Camboriú;
Farmácia Usimais - Bairro Taboleiro – Camboriú;
Farmaely – Camboriú;
Fucam – Camboriú;
OAB – Camboriú;
Prefeitura Municipal de Camboriú;
Secretaria de Assistência Social – Camboriú;
Secretaria de Educação de Biguaçu;
Secretaria de Educação de Camboriú;
Secretaria de Saúde – Camboriú;
Tribunal de Contas do Estado – TCE;
Uniavam - Curso de Psicologia.

Campanha Dignidade Menstrual arrecada mais 2 mil absorventes para APAE
de Pouso Redondo
A campanha Dignidade Menstrual, organizada pela Coordenadoria Estadual da
Mulher em Situação de Violência Doméstica (Cevid) e pela Diretoria de Saúde do
TJSC, arrecadou 2.196 absorventes e os entregou na APAE de Pouso Redondo,
localizada no Alto Vale. O evento foi
acompanhado pela juíza Juliana Andrade da
Silva Silvy Rodrigues, diretora do foro da
comarca de Trombudo Central. Desde
segunda-feira (28/3), a campanha já angariou
mais de 40 mil absorventes em várias regiões
do Estado.
A pobreza menstrual é caracterizada pela falta de acesso à higiene pessoal
durante o período menstrual, por carência de recursos financeiros, de infraestrutura
ou até de conhecimento. “O problema é agravado por variáveis que envolvem a
desigualdade racial, social e de renda”, explica Cibelene Piazza Ferreira, assessora

da Cevid. “Uma família em situação de vulnerabilidade, por exemplo, tende a dedicar
uma parte menor de seu orçamento para itens de higiene diante dos gastos com
alimentação”, diz. Além disso, segundo ela, o período menstrual se torna mais um
fator de desigualdade entre os gêneros.
A comarca de Ituporanga também participou da campanha de arrecadação de
absorventes para distribuição entre mulheres
em

situação

de

vulnerabilidade

social.

Segundo a chefe de cartório do foro local,
Wania Koerich, os donativos foram entregues
nesta semana no Presídio Feminino daquela
unidade judicial.
“Tenho amigas que não têm como comprar absorventes e não pedem
aos professores”, diz adolescente
Há um tabu quando se fala – e quando não se fala – de menstruação e é preciso
quebrá-lo. Esta é a opinião da adolescente Júlia de Oliveira Alves, de 15 anos, e da
juíza Flávia Maéli, titular da Vara da Família na comarca de Biguaçu. As duas se
encontraram na Escola Professora Olga de Andrade Borgonono, no bairro Bom Viver,
na tarde desta quinta-feira (31/3), em mais uma ação da campanha "Dignidade
Menstrual", organizada pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de
Violência Doméstica (Cevid) e pela Diretoria de Saúde do TJSC.
“Tenho amigas que não têm como comprar absorventes, não pedem aos
professores e não falam com os pais por vergonha”, diz Júlia. “Eu não tenho receio de
falar disso porque é algo normal, de todas as mulheres, e sobre o qual minha mãe e
eu conversamos abertamente. ”
Segundo a juíza Flávia, a pobreza menstrual é um assunto multidisciplinar que
precisa de uma abordagem plural, e o primeiro passo é debatê-lo. “Mais importante
do que a doação em si é dar visibilidade a um tema que diz respeito a vários direitos
fundamentais – saúde, educação, acesso à informação e igualdade de gênero”,
afirma.

Ana Paula Medeiros e Silva Vicente, assistente social da Secretaria de
Educação de Biguaçu, afirmou que a ação do TJ instigou o município a investigar nas
escolas o tamanho desta demanda. “Foi interessante porque descobrimos que, aqui
no colégio, já havia uma ação semelhante, e agora vamos ampliá-la para outras
escolas. ” A ação de doar absorventes às alunas já é realizada pela escola e partiu de
um projeto desenvolvido pela professora de Ciências, Iracema de Souza Maia,
doutora em Engenharia Ambiental.
Nesta quinta-feira, foram doados à escola, na ação do TJSC, 3.360
absorventes. Desde segunda, já são mais de 40 mil doações em várias partes do
Estado. Participaram do evento Eva Anilda Silveira, diretora da escola; Mônica
Conrradi, diretora de Ensino da Secretaria Municipal da Educação; Michelle de Souza
Gomes Hugill, secretária da Cevid; e outras mulheres que integram a rede de
educação e de saúde do município.
A comarca de Turvo também promoveu nesta quinta-feira (31) uma entrega da
campanha “Dignidade Menstrual” do
TJSC. A entidade beneficiada com os
absorventes

arrecadados

foi

a

Associação do Clube de Mães do
município-sede
doações

foram

da

comarca.

entregues

As
pela

assistente social da comarca de
Turvo, Luciane Neitzel Friedrich, para
a secretária da Assistência Social,
Elenita Scarabelot Pazini; a primeira-dama, Rosani Zanetti Cirimbelli; e a viceprimeira-dama do município, Denise Feltrin Fávaro. Todas parabenizaram a iniciativa
e informaram que os donativos serão distribuídos para as usuárias do grupo prioritário
do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).
“A pobreza menstrual é vivenciada por meninas e mulheres devido à falta de
acesso a recursos, infraestrutura e conhecimento sobre o período menstrual”, explicou
a secretária municipal. Elenita enalteceu a campanha do Poder Judiciário e demais

parceiros, que busca contribuir para a melhoria dessa situação que impacta a vida de
muitas meninas e mulheres.
Foram arrecadados 102 pacotes de absorventes com 8 ou 16 unidades, que
serão distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade que moram em Turvo
e são atendidas nos serviços de assistência social do município. “A campanha foi
muito interessante, pois trata de um assunto que é tabu ainda em nossa sociedade,
mas é uma necessidade que atinge as mulheres, principalmente aquelas que vivem
em situação de vulnerabilidade social”, explicou a assistente social.
Além do engajamento dos servidores da comarca, com apoio e incentivo do
magistrado da comarca, juiz Manoel Donizete de Souza, a campanha contou com a
parceria do CRAS do município, CDL, Subseção de Turvo da OAB/SC, supermercado
Niko's e SuperCooper.

Campanha 'Dignidade Menstrual' chega à Grande Florianópolis com
mais de 38 mil absorventes entregues
Durante os próximos quatro meses, as 48 adolescentes em vulnerabilidade
social do Centro de Apoio à Formação do Ser (Ceafis), no bairro Monte Cristo, em
Florianópolis, não precisarão faltar às aulas ou passar por outros constrangimentos
pela falta de absorventes. Isso porque a
campanha

"Dignidade

Menstrual",

do

Tribunal de Justiça de Santa Catarina
(TJSC), realizou nesta quarta-feira (30) a
entrega

de

4,8

mil

absorventes

na

organização não governamental que atende
146 jovens de seis a 17 anos. Em Palhoça,
o Judiciário também fez doações na Apae (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais) e na Associação Laura dos Santos, bairro Brejaru.
Desde segunda-feira (28), a iniciativa organizada pela Coordenadoria Estadual
da Mulher em Situação de Violência Doméstica (Cevid) e pela Diretoria de Saúde, do
TJSC, entregou mais de 38 mil absorventes em diferentes comarcas do Estado. O
objetivo é arrecadar absorventes, dar visibilidade às questões relacionadas à pobreza

menstrual e combater a desinformação sobre o tema. As entregas nesta quarta-feira
contaram com a presença da secretária da Cevid, Michelle de Souza Gomes Hugill;
da chefe de Seção de Farmácia, Vanessa Regina Berenhauser; e da assessora
Cibelene Piazza Ferreira.
A coordenadora-geral do Ceafis, Evania da Silva Pereira, conta que já retirou
dinheiro do próprio bolso para atender às necessidades de higiene das jovens na
puberdade. “Muitas delas saem de casa sem o absorvente porque a família não tem
dinheiro para comprar. Elas chegam aqui sabendo que iremos ajudar de alguma
maneira e, algumas vezes, isso implica a gente pagar pelo absorvente. Por isso a
campanha é muito importante, porque evita a evasão escolar, e é desconfortável para
uma mulher, imagina para uma adolescente. Isso traz dignidade para essas jovens,
pelo menos por mais de quatro meses”, afirmou.
O Ceafis foi escolhido pela comarca de São José pela proximidade com a
unidade e por realmente precisar do apoio, apesar de estar em município vizinho da
unidade judicial. A chefe da secretaria do fórum josefense, Marilda Viana da Silva,
destacou a participação masculina. “Achei que a campanha iria abranger a
participação feminina, mas fiquei surpresa com a colaboração dos servidores homens,
que demonstraram sensibilidade pelo tema”, observou.
Em Palhoça, a entrega deve
mudar a realidade de parte das
adolescentes e mulheres do bairro
Brejaru. A Associação Laura dos
Santos recebeu 2.712 absorventes
nesta quarta (30). A associação
realiza

em

atendimentos

média
diários

290
entre

crianças, adolescentes e adultos.
“As adolescentes recebem os absorventes com muita surpresa, e a gente percebe
que elas não precisarão usar nenhum outro recurso nesse período. Isso porque a
maioria trabalha com reciclagem em auxílio aos pais, e não sobra dinheiro para esse
item de higiene pessoal. O resultado é mais qualidade de vida para essas jovens”,

anotou a coordenadora da Associação Laura dos Santos, Claudia Regina de Amorim
Santos.
Na Apae de Palhoça, a campanha "Dignidade Menstrual" realizou a entrega de
960 absorventes a adolescentes, mulheres e idosas excepcionais em vulnerabilidade
social. Até então, a entidade não atendia a essa necessidade.
A comarca de Lages, também
participante da campanha “Dignidade
Menstrual”,

organizada

pelo

Poder

Judiciário de Santa Catarina com o
objetivo de dar visibilidade às questões
relacionadas
promoveu

à

nesta

pobreza
semana

menstrual,
(29/3)

o

repasse de parte dos absorventes angariados
para a diocese local.
Composta de oito pastorais sociais – como
as de saúde, imigrante, juventude e carcerária
entre outras –, a entidade está em contato direto
com pessoas em situação de vulnerabilidade social. São os representantes dessas
pastorais os responsáveis em identificar as necessidades das pessoas, inclusive as
que se referem à pobreza menstrual. Neste primeiro momento, cerca de 1.200
absorventes foram entregues à diocese.
Na próxima semana, o Tribunal de Justiça fará o encaminhamento de outra
quantidade à comarca de Lages. Para a chefe de secretaria do fórum, Yonara Zeschau
Schimitz Silva, a oportunidade da mobilização demonstra a importância de tratar sobre
determinados assuntos. “Ainda temos um certo preconceito em falar sobre pobreza
menstrual. A iniciativa do Poder Judiciário de levantar o tema, para ser discutido não
só em sociedade, mas pelos próprios servidores, foi essencial. Espero que a
campanha permaneça no calendário”, concluiu.

Em Caçador foram repassados 40
pacotes de absorventes à Associação Maria
Rosa, que atende mulheres vítimas de
violência doméstica. O juiz diretor Emerson
Carlos Cittolin dos Santos fez a entrega à
representante

da

associação,

Graziele

Cristina de Oliveira.
A comarca de Orleans promoveu nesta terça-feira (29/3) uma entrega da
campanha “Dignidade Menstrual”, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A
entidade beneficiada com os absorventes arrecadados foi a Apae do município, e os
itens foram entregues à presidente da instituição, Fabiana Martins Hoffmann.
A arrecadação foi feita pelos servidores do fórum e também em parceria com o
Rotary Clube, Casa da Amizade e
advogados da comarca. A entrega foi
celebrada pela juíza Bruna Canella
Becker, titular da 2ª Vara da comarca e
diretora do foro, que agradeceu a todos
que se dispuseram a colaborar com a
arrecadação

de

absorventes.

"Muito

obrigada a todos pela valiosa ajuda na
busca da construção de um mundo melhor."
A comarca de Itajaí foi uma das
unidades judiciais que mais arrecadaram
absorventes

na

campanha

“Dignidade

Menstrual”. Ao todo, foram entregues 9.398
absorventes. Pelo formulário da farmácia,
os servidores e os magistrados doaram
2.656. Já a secretaria do fórum conseguiu
reunir mais 270 unidades. O Tribunal de
Justiça enviou mais 2.144 absorventes. Destaque para a Câmara de Vereadores, que
conseguiu reunir impressionantes 4.328 absorventes.

A comarca de Navegantes realizou a entrega de
2.656 absorventes à instituição Coletivo de Mulheres do
Brasil em Ação, representada por Regina Santos da Silva.
A solenidade foi conduzida pela magistrada da Vara
Criminal, Marta Regina Jahnel.
Com 50 mil absorventes arrecadados, campanha Dignidade Menstrual
faz entregas na capital e no Oeste
A campanha “Dignidade Menstrual”, idealizada pelo Poder Judiciário de Santa
Catarina, fez novas entregas de absorventes, desta vez em Florianópolis e em Ponte
Serrada, no oeste do Estado. Na capital, na tarde desta quarta-feira (6/4), foram
doados 6.720 absorventes para as mulheres que vivem, de forma temporária, em um
abrigo

na

passarela

Nego

Quirido. “Sem recursos para
comprar absorventes, eu tive que
usar papel higiênico, por isso
receber um artigo de higiene tão
importante me deixa feliz e
agradecida”,

diz

Ana

Paula

Ferreira Lemos. A juíza Naiara
Brancher, integrante da Cevid,
participou da entrega e disse que “a iniciativa dá visibilidade a um problema social e
de saúde pública, além de aproximar o Judiciário da sociedade e a sociedade do
Judiciário”.

A secretária municipal de Assistência Social, Maria Cláudia Goulart da Silva,
presente na entrega, enalteceu a iniciativa. “É uma prova do compromisso ético e
social do Poder Judiciário de Santa Catarina”, afirmou. Ela explicou que no abrigo da
passarela vivem, de forma provisória, 250 pessoas, das quais 50 são mulheres. Há
vários quartos, com camas, beliches e banheiros. Os abrigados recebem alimentação
e tratamento médico e psicológico.
Na sequência foram entregues
absorventes para a ONG Mais
União, que atua no Rio Vermelho.
“As mulheres do nosso bairro,
quando souberam da ação, se
sentiram prestigiadas e acolhidas”,
disse

a

presidente,

Maçan

Guedes. Segundo ela, esse tipo de
ação faz diferença imediata na vida das pessoas. As servidoras do Judiciário Michelle
Hugill, secretária da Cevid, e Vanessa Regina Berenhauser, chefe da Seção de
Farmácia, acompanharam as entregas na capital.
As escolas de Ponte Serrada receberam as doações da campanha na terçafeira (5). Foram beneficiadas as alunas das escolas Antônio Paglia, Dom Vital e
Belermino Victor Dalla Vecchia. A assistente social do fórum, Cristina Ana Vicenzi,
conta que no momento da entrega os educadores relataram os desafios que
enfrentam para atender as alunas durante a menstruação. “Mensalmente, muitas
alunas solicitam absorventes aos professores e à direção. Até então o item não era
disponibilizado nas escolas, mas os profissionais ajudavam doando os absorventes
que tinham”, revela.
A diretora da Escola Antônio Paglia, Luciana Haefliger, trouxe uma novidade.
As próprias alunas do 9º ano elaboraram um projeto para distribuir as doações
recebidas do PJSC. “A ideia é deixar os absorventes disponíveis no banheiro. Assim,
quem precisa poderá utilizar. Isso é importante porque muitas alunas têm vergonha
de falar sobre o assunto e mais ainda de pedir o material”, destaca.

Cristina ressalta que a colaboração foi geral no fórum. “Agradeço ao juiz
Rômulo Vinicius Finato, aos servidores, estagiários e colaboradores do Judiciário e do
Ministério Público. Mais uma vez demonstraram atenção e zelo com as demandas de
nossa comarca. ” Ao todo, a campanha arrecadou e distribuiu 50 mil absorventes em
várias cidades de Santa Catarina.

Comarca de Cunha Porã entrega absorventes arrecadados para
estudantes do município

Numa união de esforços entre Poder Judiciário, Poder Público Municipal e
empresários de Cunha Porã, no Extremo Oeste, foi possível arrecadar 1200 unidades
de absorventes higiênicos através da campanha Dignidade Menstrual. As doações
foram entregues a representantes das quatro escolas do município para posterior
repasse a 471 alunas em vulnerabilidade social. O encontro foi na última sexta-feira
(1º/4).
“A pobreza menstrual se caracteriza pela falta de higiene pessoal durante o
período menstrual, por falta de condições financeiras, de infraestrutura ou de
conhecimento. Essa campanha, além da arrecadação de absorventes, levantou a
discussão sobre o assunto, que ainda é tabu na sociedade”, ressaltou a assistente
social do município, Katyane Koch.
Em

Cunha

Porã,

a

campanha teve apoio das
redes de farmácia São Rafael,
Farma & Farma, São Miguel e
Ampolini, além da Secretaria
Municipal

de

Assistência

Social através das Unidades
Básicas de Saúde e do Centro
de Referência de Assistência
Social - CRAS.

A campanha Dignidade Menstrual é uma iniciativa da Cevid e da Diretoria de
Saúde do PJSC, cujo objetivo é arrecadar absorventes descartáveis para serem
distribuídos a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A comarca de Itá
entregou 15 (quinze) pacotes de absorventes para Escola de Educação Básica " Gen.
Liberatto Bittercourt", a entrega foi feita pela Assistente Social da Comarca, Eliana
Terezinha Dal Piva Bernardi. Informando, ainda, que mais doações estão chegando
na Secretaria e que continuarão a entregar em outras instituições desta Comarca.

Dignidade menstrual: Justiça de SC entrega quase 5 mil absorventes em
Criciúma - Imprensa

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar (Cevid), do Poder Judiciário de Santa Catarina (PJSC), promoveu na última
sexta-feira (22/4) um ato de entrega da campanha Dignidade Menstrual, feito pela
desembargadora Salete Silva Sommariva, coordenadora da Cevid. A entrega de 4.800
absorventes
arrecadados

descartáveis,
pelo

Judiciário

catarinense durante o mês de março,
foi feita para a Casa da Infância, de
Criciúma, e irá beneficiar as famílias
atendidas pela entidade.
Durante
desembargadora

a

entrega,
destacou

a
a

importância de tais iniciativas para
prevenir e minimizar, entre outras coisas, a evasão escolar, quando jovens deixam de
ir à escola por estarem no período menstrual e sem acesso aos itens de higiene
necessários. “É importante as meninas irem ao colégio e não se intimidar.” A
campanha arrecadou 60 mil absorventes em todo o Estado com doações de
magistrados e servidores. A iniciativa, organizada pela Cevid e Diretoria de Saúde do
TJSC, buscou, além de arrecadar absorventes, dar visibilidade às questões
relacionadas à pobreza menstrual e combater a desinformação sobre o tema.

A presidente da Casa da Infância, Almerinda Tereza Bianca Bez Batti Dias,
agradeceu pela entidade ser beneficiada com a doação do PJSC. “São 73 assistidos
pela casa, de 40 famílias, sendo a maioria chefiada por mulheres, e para elas será
muito bom receber essa doação. Agradecemos muito por termos a oportunidade de
fazer esse item chegar a elas.” A casa,
que

completará

atividades

em

quatro

anos

junho,

de

presta

atendimento a crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade social,
bem

como

a

grupo

familiar

e

comunitário.
O prefeito de Criciúma, Clésio
Salvaro, enalteceu a iniciativa do
Judiciário catarinense e destacou que a ação vem se somar com tudo o que o governo
municipal tem feito em prol da educação e assistência social. “É uma ação de inclusão
social”. Também presente no evento, a vereadora Giovana Mondardo destacou a
iniciativa da Corte catarinense na arrecadação expressiva de absorventes, mas
também pela ampla discussão sobre o tema da pobreza menstrual. "Menstruação é
algo natural e se não falarmos disso, alguém vai ter que abrir mão de comprar um
absorvente para comprar um alimento. Essa é a realidade que também reforça a
importância da intensificação dessa pauta.” A vereadora é autora da lei municipal que
institui diretrizes para a Política Pública Menstruação sem Tabu, de conscientização
sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos no
município.
Também estiveram presentes a deputada federal Geovania de Sá, o secretário
de Assistência Social do município, Bruno Ferreira, representantes da Casa da
Infância, da administração municipal e da Cevid do PJSC.

Comarca de Concórdia repassa 4.800 absorventes para estudantes de
grupo municipal

Mais uma entrega da campanha "Dignidade Menstrual", do Poder Judiciário de
Santa Catarina, beneficiou jovens alunas no Oeste. Desta vez, o Grupo Escolar
Municipal Professora Nelly Muller de Lima, de Concórdia, recebeu as doações. Foram
4.800

unidades

de

absorventes

repassados,

cuja

distribuição

ficará

sob

responsabilidade da gestão da escola.
Participaram do ato de entrega o juiz
da comarca de Concórdia Ildo Fabris
Junior,

representando

a

Coordenadoria Estadual da Mulher
em Situação de Violência Doméstica e
Familiar
municipal

(Cevid);
de

a

secretária

Educação,

Gládis

Regina Bizolo dos Santos; e as
vereadoras Margarete Poletto Dalla Costa e Ingrith Fiorentin.
"Ações como esta aproximam o Poder Judiciário da comunidade e demonstram
que a sua atuação vai além do ‘julgar processos’, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos”, disse o magistrado.
A diretora escolar, Franciele
Müller, conta que organizou as
doações em “pacotinhos” e enviou às
alunas. “Ficaram muito felizes com o
presente. Isso faz toda diferença na
vida delas. Certamente não faltarão
às aulas durante a menstruação.
Pelo

menos

não

por

falta

de

absorventes”, comemora.

Dignidade menstrual: Poder Judiciário de SC entrega absorventes para
entidade de Criciúma

Mais uma ação da campanha Dignidade
Menstrual foi realizada na cidade de
Criciúma,

com entrega feita

nesta

quinta-feira (12/5) pela Coordenadoria
Estadual da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar (Cevid),
do Poder Judiciário de Santa Catarina
(PJSC),

de

3.680

absorventes

descartáveis para o Grupo de Apoio e
Prevenção à Aids de Criciúma (Gapac).
A entrega da campanha, promovida pela Cevid e Diretoria de Saúde do PJSC,
foi feita pela desembargadora Salete Silva Sommariva, coordenadora da Cevid. Em
conversa com as integrantes do Gapac e pessoas beneficiadas pela entidade, a
desembargadora destacou a importância de conhecer a realidade das pessoas
beneficiadas e como a troca de vivências é enriquecedora e fortalece ainda mais a
causa do combate à pobreza menstrual. “As mulheres não terem sequer um
absorvente para usar no período menstrual as afasta do trabalho, do convívio social,
afasta meninas da escola, é um problema social muito grande. As pessoas têm que
parar para pensar que é uma questão que afeta as mulheres em todas as áreas, e
temos que tentar resolver.” Segundo a magistrada, além da questão da humilhação
das mulheres por usarem métodos alternativos para conter o fluxo, existem os riscos
à saúde.
Também presente na entrega, o juiz Marlon Jesus Soares de Souza, diretor do
foro da comarca de Criciúma, afirmou que ao receber o convite fez questão de estar
presente no ato - além de representante do Judiciário local, também como figura
masculina na discussão, visto que os homens pouco participam desse debate. “Existe
uma pobreza também relacionada à consciência desse tema, especialmente de
homens que não sabem o que é menstruação, como acontece e afeta a vida da
mulher.” Segundo o magistrado, projetos como este são fantásticos, mas o problema

é mais grave. “Meninas aprendem sobre a menstruação, mas os meninos não.
Precisamos também de educação aos homens sobre essa questão.”
A assistente social do Gapac, Anne
Schmitz, agradeceu a doação do
Judiciário

catarinense

e

contextualizou a importância desse
tipo de iniciativa com o relato de
diversas
entidade.

pessoas
Segundo

atendidas
ela,

pela

mulheres

relataram o uso de panos, folhas
secas e jornal na contenção do fluxo menstrual. Anne descreveu também a emoção
das que recebem o kit de higiene distribuído pela entidade. “É tão doloroso, tão sofrido
uma pessoa usando folha seca com sacola plástica e tentando sobreviver. É uma
violência não só contra essa pessoa, mas contra todas as mulheres e todos os
cidadãos, permitir que um ser humano passe por esse sofrimento”. O Gapac promove,
desde maio de 2021, o projeto Menstrue Livremente, que distribui kits de higiene
contendo absorventes e materiais de higiene pessoal. “Gostaria de agradecer muito,
pois o projeto já deu certo. As doações são muito importantes, mas o diálogo é o que
faz a diferença”, destacou a assistente
social.
Também presente no evento, a vereadora
Giovana Mondardo, autora da lei municipal
que institui diretrizes para a Política Pública
Menstruação sem Tabu, pontuou que
“entre as pessoas que menstruam não há
tabu, mas para o restante da sociedade ainda é algo muito pouco falado. Por isso
temos que falar mais sobre acesso ao absorvente, trazer condições para que as
pessoas tenham acesso com dignidade, e esta é uma responsabilidade nossa e da
sociedade”.

Tabela com a quantidade de arrecadações:

Arrecadação de absorventes campanha Dignidade menstrual
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

COMARCA DA CAPITAL
COMARCA DE ANITA GARIBALDI
COMARCA DE ARARANGUA
COMARCA DE BALNEARIO CAMBORIU
COMARCA DE BALNEARIO PICARRAS
COMARCA DE BIGUACU
COMARCA DE BLUMENAU
COMARCA DE BRACO DO NORTE
COMARCA DE BRUSQUE
COMARCA DE CAÇADOR
COMARCA DE CAMBORIU
COMARCA DE CAMPOS NOVOS
COMARCA DE CANOINHAS
COMARCA DE CAPINZAL
COMARCA DE CHAPECO
COMARCA DE CONCORDIA
COMARCA DE CORONEL FREITAS
COMARCA DE CRICIUMA
COMARCA DE CUNHA PORA
COMARCA DE GARUVA
COMARCA DE GASPAR
COMARCA DE GUARAMIRIM
COMARCA DE IBIRAMA
COMARCA DE IMBITUBA
COMARCA DE INDAIAL
COMARCA DE ITÁ
COMARCA DE ITAJAI
COMARCA DE ITAPEMA
COMARCA DE ITAPOA
COMARCA DE ITUPORANGA
COMARCA DE JAGUARUNA
COMARCA DE JARAGUA DO SUL
COMARCA DE JOACABA
COMARCA DE JOINVILLE
COMARCA DE LAGES

Quantidade Quantidade de
de pacotes absorventes
(unidade)
(unidade)
110
13
27
19
13
11
27
12
6
20
14
7
3
1
8
30+150
5
4+150
1
5
1
19
5
8
10
15
84
10
10
12
10
6
14
41
10+90

3520
416
864
608
416
352
864
384
192
640
448
224
96
32
256
4500
160
4500
32
160
32
608
160
256
320
450
2688
320
320
384
320
192
448
1312
2700

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
TOTAL
GERAL

COMARCA DE LAGUNA
COMARCA DE LEBON RÉGIS
COMARCA DE MAFRA
COMARCA DE MARAVILHA
COMARCA DE MELEIRO
COMARCA DE NAVEGANTES
COMARCA DE ORLEANS
COMARCA DE ORTACÍLIO COSTA
COMARCA DE PALHOCA
COMARCA DE POMERODE
COMARCA DE PONTE SERRADA
COMARCA DE PRESIDENTE GETULIO
COMARCA DE RIO DO SUL
COMARCA DE RIO NEGRINHO
COMARCA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
COMARCA DE SAO BENTO DO SUL
COMARCA DE SÃO DOMINGOS
COMARCA DE SAO FRANCISCO DO SUL
COMARCA DE SAO JOAO BATISTA
COMARCA DE SAO JOAQUIM
COMARCA DE SAO JOSE
COMARCA DE SAO LOURENCO DO OESTE
COMARCA DE SAO MIGUEL DO OESTE
COMARCA DE SOMBRIO
COMARCA DE TAIO
COMARCA DE TIJUCAS
COMARCA DE TIMBO
COMARCA DE TROMBUDO CENTRAL
COMARCA DE TUBARAO
COMARCA DE TURVO
COMARCA DE URUBICI
COMARCA DE VIDEIRA
COMARCA DE XANXERE
COMARCA DE XAXIM

2
60
8
2
6
88
1
6
9+114
5
15
2
18
21
20
22
13
14
2
1
76
20
16
104
30
10
11
55+80
4
3
2
20
11
52

64
1920
256
64
192
2816
32
192
10260
160
480
64
576
672
640
704
416
448
64
32
2432
640
512
3328
960
320
352
2196
128
96
64
640
352
1664

TRIBUNAL DE JUSTICA

475
2379

15200
81566

Figura 1: fonte Diretoria de Saúde

Campanha na mídia:

11-03-2022: CÂMARA DE VEREADORES DE ITAJÌ: Câmara de Vereadores de
Itajaí vai arrecadar absorventes descartáveis.

17-03-2022: LANCE SEARA: TJSC divulga lista de municípios que participarão
da campanha “Dignidade Menstrual”.

30-03-2022: NSC TV: Três comarcas da região sul de SC distribuíram
absorventes para pessoas em vulnerabilidade social.

30-03-2022: IMPRENSA NEWS SUL: Comarca de Orleans beneficia APAE do
município em entrega da campanha Dignidade Menstrual.

30-03-2022: CÂMARA DE VEREADORES DE ITAJÍ: Câmara e Aspelegis
arrecadam mais de 4300 absorventes descartáveis.

30-03-2022: CORREIO OTACILIENSE: Comarca de Lages ajuda na redução dos
impactos da pobreza menstrual.

30-03-2022: BAND FM / JORNAL DA BAND: Campanha arrecada e entrega
absorventes em escolas de Camboriú para meninas em situação de
vulnerabilidade.
31-03-2022: CORREIO DE SANTA CATARINA: Campanha ‘Dignidade Menstrual’
chega à Grande Florianópolis.

01-04-2022: PORTAL C1: Judiciário entrega absorventes da campanha
“Dignidade Menstrual”.

06-04-2022: CBN: Entrevista com a juíza Naiara Brancher.

06-04-2022: SBT NEWS: TJSC realizou ação para entregar absorventes para
mulheres em situação de vulnerabilidade social.

06-04-2022: TVBV / BAND CIDADE: Ação do TJSC distribui absorventes para
mulheres de baixa renda.

06-04-2022: TVBV / SC ACONTECE: Servidoras e Magistradas do TJSC estão
distribuindo absorventes para mulheres em situação de rua.

06-04-2022: NOTÌCIA DO DIA: Ação arrecada 1,2 mil absorventes para mais de
470 alunas em Cunha Porã.

06-04-2022: NOTÌCIA DO DIA: Campanha arrecada mais de 2 mil absorventes
para Apae de Pouso Redondo.

07-04-2022: BAND FM / JORNAL DA BAND: Campanha da Dignidade Menstrual
do poder judiciário fez mais entregas no estado.

07-04-2022: JUS CATARINA: Campanha do Poder Judiciário arrecada 50 mil
absorventes para meninas carentes do Estado.

07-04-2022: NSC TOTAL Decreto de Moisés autoriza distribuição de absorventes
nas escolas públicas de SC.

08-04-2022: https://diarioderiomafra.com.br/Publicacao.aspx?id=299382
Pobreza menstrual: relatório do Dr. Vicente é aprovado e projeto que prevê
distribuição gratuita de absorventes vai a plenário

25-04-2022: https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/dignidade-menstrual-justicade-sc-entrega-quase-5-mil-absorventes-em-criciuma

29-04-2022:https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/comarca-de-concordiarepassa-4800-absorventes-para-estudantes-de-grupo-municipal?p_l_back_url=%2Fpesquisa%3Fq%3Ddignidade%2Bmenstrual%26site%3D662
94

13-05-2022: https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/dignidade-menstrual-poderjudiciario-de-sc-entrega-absorventes-para-entidade-de-criciuma

Podcast:

Roda de Conversa discute proposta que cria o programa de promoção da Dignidade
Menstrual:https://soundcloud.com/camaracgms/roda-de-conversa-discuteproposta-que-cria-o-programa-de-promocao-da-dignidademenstrual?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_s
haring

MINUTO 180 - 29.09.2021 - Sandra Bataglin - Dignidade Menstrual:
https://soundcloud.com/user-425314605/minuto-180-29092021-sandra-bataglindignidademenstrual?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_s
haring

[PT INFORMA] Parlamentares entregam manifesto coletivo pela dignidade menstrual
https://soundcloud.com/radiopt/pt-informa-parlamentares-entregam-manifestocoletivo-pela-dignidademenstrual?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_s
haring

UFC

Russas:

Conheça

a

campanha

Dignidade

Menstrual:

https://soundcloud.com/rduniversitariafm/ufc-russas-conheca-a-campanhadignidademenstrual?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_s
haring

Vereadora Camila Jara fala sobre a elaboração da lei do Programa Dignidade
Menstrual:https://soundcloud.com/user-973698865/camilajara?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharin
g

Boletim: Programa Dignidade Íntima é sancionado lei no Estado paulista - 23.03.22:
https://soundcloud.com/governosp/boletim-programa-dignidade-intima-esancionado-lei-no-estado-paulista230322?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sha
ring

Boletim: São Paulo investe em higiene menstrual na rede pública de ensino:
https://soundcloud.com/governosp/sao-paulo-investe-em-higiene-menstrualna-rede-publica-deensino?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_shar
ing

São estas as informações a serem prestadas acerca da campanha Dignidade
Menstrual.

Cibelene Piazza Ferreira
Assessora da Cevid
Cristian Schilisting
Estagiário da Cevid

