
CHAMANDO TODOS OS HOMENS

Na quinta-feira, 
6 de março de 2014

FAÇA O JURAMENTO.
USE O LAÇO.

Seja parte da solução. 
Homens de todas as idades e de diversas 
comunidades têm um papel único a 
desempenhar na promoção da igualdade, 
do respeito e da não-violência em nossas 
relações e todos os aspectos de nossas vidas.

Ao participar da 7ª Campanha Anual do Dia do Laço Branco em Massachusetts, promovida pela Jane Doe Inc, 
você passa a fazer parte de uma campanha internacional iniciada no Canadá, em 1991, e que se espalhou pelo 
mundo todo.

Você pode se tornar um embaixador do Dia do Laço Branco. Ajudar a divulger a mensagem sobre esta campanha a 
outros homens. Realizar um evento em sua comunidade. Organizar para uma apresentação em seu local de 
trabalho. Organize seus colegas ou companheiros atletas na escola.

Junte-se a nós e ao Presidente do WRD, Governador Deval Patrick, para um evento de Proclamação Pública do 
Governador no dia 6 de março de 2014, às 13 horas, no Gardner Auditorium da State House. E �que de olho em 
outras atividades em todo o estado para reconhecer a liderança e o compromisso de homens para fazer a diferença.

JANEDOE.ORG/WHITERIBBONDAY
 wrdcampaign@janedoe.org

617-248-0922

       A PARTIR DESTE DIA, 
     EU PROMETO FAZER
PARTE DA SOLUÇÃO 
E DAR FIM À VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES

“
”

Faça O Juramento. 
Erga sua voz e sinta orgulho 
por assumir um compromisso 
pessoal e público de ajudar a 
acabar com a violência sexual 
e doméstica.

Use O Laço.
Junte-se em solidariedade a 
homens de todas as idades no 
7º Dia Anual do Laço Branco 
de Massachusetts, em 6 de 
março, 2014.
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WHITE RIBBON DAY
MARCH 6, 2014

JURAMENTO DIA DO LAÇO BRANCO EM MASSACHUSETTS

Quer se envolver mais?


