
Avon dedica mais de $1,75 milhão para novas parcerias para o término da violência 
contra a mulher 

 
Andrea Jung, Chairman e CEO da Avon Products, Inc., e Reese Witherspoon, atriz premiada, Embaixatriz Global da 

Avon e Presidente Honorária da Avon Foundation for Women 

cria o novo Centro Global Avon para a Mulher e a Justiça na Cornell Law School, e faz outras 
contribuições para o Fundo do Truste da ONU para o término da violência contra a mulher, a 
atriz premiada Reese Witherspoon lança novos trabalhos de mobilização global. 

Washington - Uma em cada três mulheres em todo o mundo vivencia a violência na sua 
vida(1) e, nos EUA, uma mulher é agredida a cada nove segundos. Em todo o mundo os 
serviços para vítimas normalmente não têm verbas suficientes ou são inexistentes e, em 
muitos países, as leis que protegem a mulher não existem ou não são cumpridas. 

Em resposta a isso, a Avon Foundation for Women anunciou no dia 3 de março (terça-feira), 
novos esforços significantes para a erradicação da violência contra a mulher e ajudar a 
garantir a justiça para todas as mulheres do mundo.  

Nisto estão incluídos uma doação de $1,5 milhão para a Avon Foundation for Women para o 
lançamento do Avon Global Center for Women and Justice at Cornell Law School (Centro 
Global da Avon para a Mulher e Justiça da Faculdade de Direito de Cornell). Este novo centro 
se concentrará no trabalho com juízes, profissionais da área jurídica, organizações 
governamentais e não governamentais, para a melhora do acesso à justiça em um esforço 
para eliminar a violência com as mulheres e meninas. A Avon também expandiu seu 
relacionamento com o United Nations Development Fund for Women (Unifem - Fundo de 
Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher) com um novo compromisso de $250.000 
para com o Fundo do Truste das Nações Unidas para o Término da Violência Contra a Mulher, 
que será um acréscimo à doação de $1 milhão em 2008 concedida para o Fundo do Truste. 
Isto eleva o total do compromisso global da Avon para com o término da violência contra a 
mulher para mais de $14 milhões até o momento.  

"Há mais de 120 anos a Avon vem dando para a mulher uma oportunidade econômica além de 
servir como uma agente de mudança para os problemas críticos enfrentados pelas mulheres 
de todo o mundo", disse Andrea Jung, Chairman e CEO da Avon Products, Inc. "A falta de 
recursos financeiros e de segurança pessoal são duas crises gritantes e co-dependentes. 
Temos muito orgulho de ajudar a trazer a atenção à erradicação da violência contra a mulher e 
ao melhor acesso à justiça para as mulheres e meninas, e a concessão de novas doações que 
ajudem o lançamento de iniciativas para a mudança das vidas em todo o mundo". 



A divulgação destas novas iniciativas foi feita por Andrea Jung, que se uniu a Stewart Schwab, 
Deão e Professor de Direito da Cornell Law School, durante o Fórum Global para a Mulher e a 
Justiça.  

Também participaram do evento a ex-Juíza da Corte Suprema Sandra Day O'Connor, Joan 
Winship, Diretora Executiva da International Association of Women Judges (Associação 
Internacional de Juízas) e Reese Witherspoon, atriz premiada, Embaixatriz Global da Avon e 
Presidente Honorária da Avon Foundation for Women. Apresentado pela International 
Association of Women Judges (com apoio da Avon), o Global Forum for Women and Justice é 
uma conferência de dois dias realizada em Washington D.C. com juízes e praticantes de direito 
de todas as partes do mundo que abordam os obstáculos e as soluções para o problema da 
violência contra a mulher. 

Avon Global Center for Women and Justice at Cornell Law School - O novo Avon Global Center 
for Women and Justice at Cornell Law School (Centro Global da Avon para a Mulher e a Justiça 
da Faculdade de Direito de Cornell) assumirá quatro iniciativas principais, incluindo projetos de 
clínicas jurídicas intensas que oferecerão pesquisa jurídica para juízes, apresentação de 
conferências e eventos, e manutenção de uma vasta biblioteca internacional online, além de 
um fórum de discussão para juízes sobre a violência baseada no sexo. O Avon Global Center, a 
ser inaugurado no outono deste ano, servirá como um fórum para que juízes e praticantes 
jurídicos compartilhem suas idéias e estratégias sobre a função do sistema jurídico na 
facilitação do acesso à justiça por parte das mulheres vítimas de violência.  

"O Avon Global Center for Women and Justice at Cornell Law School é o primeiro centro deste 
tipo a trabalhar com juízes de todo o mundo em um esforço de levar a justiça para as 
mulheres sobreviventes da violência", disse Barbara Holden Smith, Vice Deã da Cornell Law 
School.  

"Este é um momento histórico. O Centro está preparado para abordar a epidemia da violência 
contra as mulheres e as meninas, e a trabalhar em função de uma maior justiça para aquelas 
que sobrevivem a tal violência".  

Mobilização de Base da Avon para o Término da Violência Contra a Mulher - Estes novos 
esforços são um exemplo do compromisso existente da Avon para com o término da violência 
contra a mulher, incluindo o programa Fale Sem Medo -- Não à Violência Doméstica, lançado 
pela Avon e pela Avon Foundation for Women em 2004. Estes esforços se expandiram para 45 
países, incluindo os programas premiados da Avon no México e na República Checa. A empresa 
também está fazendo uma parceria com escritórios locais da Unifem (Fundo de 
Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher) para abordar o problema da violência 
contra a mulher em 13 países. Por trás do sucesso destas iniciativas estão as mobilizações de 
base e angariação de fundos tão necessários, que são os ativos que a Avon leva até a 
filantropia global, conduzidos pela rede da empresa de quase 6 milhões de Representantes de 
Vendas da Avon em todo o mundo.  

Reese Witherspoon, atriz premiada, embaixatriz global da Avon e presidente honorária da 
Avon Foundation for Women, anunciou em uma coletiva com a imprensa no Fórum Global um 
novo produto para angariação de fundos da Avon: o Colar de Fortalecimento da Mulher. 
Lançado como companheiro da Pulseira da Atitude da Mulher de 2008, o Colar tem o preço 
acessível de somente $5,00. Ele será vendido pelas Representantes de Vendas da Avon e no 
www.avon.com . Todos os recursos líquidos angariados com o Colar apoiarão os programas 
contra a violência doméstica, um acréscimo aos $4 milhões já angariados pela Pulseira em um 
ano. Nos EUA cada produto de Fortalecimento da Mulher vendido incluirá um Guia de Recurso 



Contra a Violência Doméstica gratuito que tem por objetivo aumentar o conhecimento desta 
epidemia de violência e incentivar que todos dêem um basta para que essa violência termine. 

"Quase um bilhão de mulheres em todo o mundo são afetadas pela violência", explicou 
Witherspoon. "O Colar do Fortalecimento é uma maneira fácil para que todas as mulheres 
entrem em ação e demonstrem solidariedade para com a redução desta epidemia mundial de 
violência contra a mulher. Como Presidente Honorária da Avon Foundation, como mulher e 
como mãe, é com orgulho que apoio este esforço". 

Perfil da Avon Products, Inc. e a Avon Foundation for Women - A Avon, a empresa para 
mulheres, é líder global das empresas de beleza, com mais de $10 bilhões de receita anual. 
Maior vendedora direta do mundo, a Avon comercializa para mulheres em mais de 100 países 
com as quase 6 milhões de representantes de vendas autônomas da Avon. Na linha de 
produtos da Avon estão incluídos produtos de beleza, bijuterias e vestuário, além de marcas 
bem conhecidas como Avon Color, Anew, Skin-So-Soft, Advance Techniques, Avon Naturals e 
Mark. A Avon também é líder em responsabilidade corporativa e filantropia. Além da herança 
de fortalecimento da mulher da Avon, a Avon Foundation for Women, uma entidade 
beneficente pública estabelecida de acordo com a lei 501(c)(3), é a maior fundação filantrópica 
corporativa para mulheres, com mais de $660 milhões arrecadados em todo o mundo para 
causas de grande preocupação das mulheres, atualmente concentrada no câncer de mama, 
violência doméstica e combate emergencial a desastres. | www.avoncompany.com. 

O Avon Global Center for Women and Justice at Cornell Law School - A missão do Avon Global 
Center for Women and Justice at Cornell Law School (Centro Global da Avon para a Mulher e a 
Justiça da Faculdade de Direito de Cornell) é trabalhar com juízes, profissionais de direito, 
organizações governamentais e não governamentais para melhorar o acesso das sobreviventes 
da violência baseada no sexo em um esforço de eliminar a violência contra as mulheres e as 
meninas. 

Perfil da Unifem - Unifem, o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, 
presta assistência financeira e técnica a programas e estratégias inovadoras para fomentar o 
fortalecimento da mulher e a igualdade dos sexos. Colocando o avanço dos direitos humanos 
da mulher no centro de todos os seus esforços, o Unifem concentra as suas atividades em 
reduzir a pobreza feminina, acabar com a violência contra a mulher, reverter a propagação do 
HIV/AIDS entre mulheres e meninas e obter a igualdade dos sexos na governança democrática 
em tempos de paz ou de guerra. | www.unifem.org. 

Perfil da International Association of Women Judges - A International Association of Women 
Judges (IAWJ -- Associação Internacional de Juízas) é uma organização sem fins lucrativos não 
governamental com mais de 4.000 membros de todos os níveis do judiciário de mais de 90 
nações. Formada em 1991, a IAWJ une juízas de diversos sistemas jurídicos e judiciais que 
compartilham a sua dedicação para com a justiça igualitária e o cumprimento da lei. A IAWJ 
acredita que as juízas estejam em uma posição privilegiada para avançar os direitos da mulher 
no sistema judicial e de proteger e fortalecer a mulher em todo o mundo. Com programas 
educacionais jurídicos pioneiros e colaboração mundial, a IAWJ tem concentrado seus 
principais esforços na abordagem dos problemas de violência e discriminação contra a mulher 
para avançar a justiça igualitária, eliminar a discriminação sexual nos tribunais, e a fazer com 
que os tribunais sejam acessíveis a todos, principalmente as mulheres e crianças. [ Sites: 
www.iawj.org; www.avon.com; www.avoncompany.com; www.unifem.org ]. 

AVON dedica mais de $1,75 milhão para novas parcerias para o término da violência contra a 
mulher. Revista Fator, mar. 2009. Disponível em: <http://www.revistafator.com.br>. Acesso 
em 9 mar. 2009. 


