
CARTA ABERTA AOS MEMBROS DA CAMPANHA LAÇO BRANCO E A TODA A 
COMUNIDADE DE PEDREIRAS, TRIZIDELA DO VALE E LIMA CAMPOS 

 
 

 

Senhoras e Senhores, 

 

 

Dirijo estas singelas palavras nesta solenidade de encerramento da 

Campanha Laço Branco 2018 com a convicção de que a partir do esforço de cada um 

produzimos este evento bastante representativo para a história das cidades de Pedreiras, 

Trizidela do Vale e Lima Campos. 

A união de esforços entre as instituições públicas aqui representadas, Poder 

Judiciário, Poderes Executivo e Legislativo dos 3 municípios, Ministério Público, Defensoria 

Pública, OAB de Pedreiras, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria da 

Mulher de Pedreiras, e demais órgãos públicos parceiros, somados aos esforços das 

instituições da sociedade civil organizada, Igrejas Evangélicas e Igreja Católica, Maçonaria, 

movimentos sociais, empresários locais, artistas locais, e inúmeros cidadãos de bem que se 

voluntariaram ao movimento, culminou nesta demonstração de respeito, carinho e 

dedicação as mulheres. 

O dia 06 de dezembro traz consigo uma grande simbologia: nesta data em 

1989 ocorreu um atentado contra 14 mulheres na cidade de Montreal no Canadá, vítimas 

da intolerância e ódio contra as mulheres. 

Desta tragédia que comoveu o Canadá foi desencadeada mundialmente 

esta Campanha Laço Branco, na qual os HOMENS se mobilizam para demonstrar a toda 

sociedade, e especialmente às MULHERES, que todos juntos podemos lutar pelo fim da 

violência contra as mulheres. 

Os HOMENS DE BEM devem levantar a sua voz contra a violência às 

mulheres, demonstrando todo seu carinho, solidariedade e respeito a elas, e o engajamento 

de todos aqui presentes demonstra que é possível sim diminuir os índices de violência contra 

as mulheres em nossa região. 

A violência doméstica e familiar contra a mulher se constitui em uma das 

formas mais graves de violação dos direitos humanos, atingindo diretamente a família como 

um todo, necessitando assim, de intensa mobilização social para o seu combate e prevenção. 



A família é a base da sociedade, e o HOMEM junto com sua MULHER devem 

se esforçar para que ambos possam consolidar a sua convivência pautada no respeito, amor 

e dedicação mútuos. 

O HOMEM deve ter a consciência do que ele representa em sua casa, em 

seu lar, em sua família. Ser o verdadeiro companheiro de sua esposa, amá-la e respeitá-la, 

cumprindo os ensinamentos bíblicos, mas acima de tudo, cumprindo a sua missão conferida 

por Deus: ser uma referência positiva para sua família, seus filhos e netos, e para toda a 

sociedade. 

Precisamos resgatar a DIGNIDADE feminina, e para isso, não basta apenas 

não agredir as mulheres; é preciso que nós HOMENS também demonstremos todos os dias 

o nosso verdadeiro valor, através do exemplo. 

Agradeço a DEUS por iluminar e guiar a todos nós ao longo destes dias de 

campanha, permitindo a realização deste evento, e rogo a DEUS que continue abençoando 

cada um de nós, participantes e colaboradores, para que possamos ser exemplo de 

dignidade e proteção às mulheres todos os dias, não apenas nesta data, mas sim, possamos 

cumprir o nosso verdadeiro papel enquanto homens de bem, pais de família, irmãos, filhos, 

tios, sobrinhos, primos e vizinhos. 

Agradeço a todos os colaboradores e participantes deste movimento, a cada 

um de vocês que contribuiu para que este evento fosse possível, seja patrocinando ou se 

disponibilizando voluntariamente a esta missão, especialmente aos integrantes da 

Coordenação da Campanha, a Secretária Jane Gleb, Professor Marcus Krause, Professor 

Cícero Queiroz, Pastor Augusto Cruz, Apóstolo Neto Lucena, Pastor Silvano, Major Ricardo 

e Capitão Machado. 

Agradecimentos ao Grupo Falcão do Asfalto, aos Advogados Militantes na 

comarca de Pedreiras, às Igrejas Evangélicas e Católica, Lojas Maçônicas, e a todos da 

imprensa local, que divulgaram diariamente e deram ampla cobertura a todos os atos da 

campanha, contribuindo para levar a informação a todos os habitantes da região. 

Agradecimentos aos Prefeitos Fred Maia, Antonio de França, Jailson Fausto, 

Deputado Vinicius Louro, Juíza Larissa Tupinambá, Vereadores de Pedreiras, Trizidela do 

Vale e Lima Campos, na pessoa do vereador Dr. Bruno Curvina e da Vereadora Ceiça, 

agradecimentos aos empresários locais que apoiaram este evento, Gráfica Mearim, Auto 

Escola Mearim, Mearim Motos, Lima Gás, Armazém Paraíba, Comabel, Distribuidora Chicote, 



Água Mineral Ana Rosa, Grupo Saturnino, Grupo Abreu Sousa, Hospital Dr. Walber Rodrigues 

da Cruz, entre outros já citados pela locução deste evento. 

Agradecimentos os servidores do Fórum de Pedreiras que se engajaram na 

campanha, especialmente ao Sérgio Pacheco, Francisco Araújo, Franciel Brandão, que 

deram todo o suporte. 

Por fim, gostaria de registrar a gratidão a toda a sociedade de Pedreiras, 

Trizidela do Vale e Lima Campos que abraçou a campanha de forma voluntária e espontânea, 

e isso é o grande diferencial para esta iniciativa: a participação da sociedade para a reflexão 

dos temas que são de seu interesse. 

Tenho a convicção de que uma sociedade consciente e participativa tem a 

capacidade de ser a protagonista de sua própria história, e as cidades de Pedreiras, Trizidela 

do Vale e Lima Campos mais uma vez deram uma excelente demonstração de pioneirismo 

e participação. 

DIGA NÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER! 

DIGA NÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A FAMÍLIA! 

VIVA ÀS MULHERES, HOJE E SEMPRE! 

Pedreiras, 06 de dezembro de 2018. 

Boa noite e muito obrigado. 

 

MARCO ADRIANO RAMOS FONSÊCA 
Juiz de Direito 


