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MATÉRIAS EM DESTAQUE
S

3 mil vagas disponibilizadas do Curso deEmpreendedorismo Feminino;

Implementação da nova logo.

Composição de núcleos;

Impacto Social

Destaques na imprensa;
Encontro de voluntários.
Crimes sexuais no ambiente religioso por Helton Góes
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"O empreendedorismo feminino é uma ferramenta de
transformação social para muitas mulheres no

Brasil e no Mundo" (Coutrin,2020)

   Segundo o site contabilizei.blog o  empreendedorismo feminino
desempenha um papel importante para reduzir as diferenças entre
as oportunidades de crescimento na carreira para homens e
mulheres. Além disso, favorece a diversidade de negócios, graças
às perspectivas inovadoras identificadas pelas empreendedoras.
Sendo assim, serve como  uma  ferramenta para salvar vidas, pois
quando uma mulher tem uma alternativa financeira, ela
rapidamente consegue sair de um relacionamento abusivo.
   Com a finalidade de acabar com esses transtornos; o Facebook
em parceria com a Aliança Empreendedora e o Tamo Junto
ofertamos 3 MIL VAGAS do curso, para capacitar mulheres a partir
da educação financeira, para que empreendedoras de todo Brasil
dominem a gestão de seu dinheiro. Em síntese; fazendo mulheres
se tornarem autoras de suas própias hitsórias.

Empreendedorismo Feminino1.

Aponte a câmera do
seu  celular no Qr Code

para conferir o curso!

Por Júnior Oliveira
Gerente de comunicação e Assessoria de Imprensa
Instituto Social Ágatha



O ano de 2020 foi marcado com um momento de transição interna
na Ágatha, com isso, no ano de 2021 a novo logo já está fazendo o
seu papel de transicionar o Instituto Social para uma nosa fase!
Confira o antes e depois da Identidade Visual: 

2.   Implementação da Nova Logo
Momento de transição interna!

3.   Composição de Núcleos

Setor de Captação de Recursos; 
Setor de Comunicação; 
Contratação da empresa de Marketing Digital MOG responsáveis
por redes sociais; 
Contratação da T3 Consultoria para assessoria, para
fortalecimento da gestão.

Com a contemplação do Edital da Trilhas no Cairo houve a criação
do:

 



Ao total, 20 famílias sendo atendidas com cesta básica através
do Núcleo de Assistência Social do Instituto em parceria com a
Comunidade Evangélica Vida em Aracaju.

Ao total mais de 4.100 pessoas alcançadas com nossas
campanhas de conscientização em nosso Instagram no mês de
Abril.

Mesmo em Pandemia, os impactos gerados foram grandes;

1.

1.

 

4.  Impactos Sociais



5.   Destaque na Imprensa
Ganhando destaque em um dos
telejornais mais assistidos no Estado
de Sergipe, a TV Atalaia oportunizou
o Instituto Social Ágatha em parceria
com o setor de Comunicação, esse
espaço para a divulgação dos nossos
projetos feitos no Mês de Abril.

Sendo assim, alcançamos muitas
mulheres no Estado de Sergipe gerando o
desejo de empreender e obter esse curso
como ferramenta de libertação de um
relacionamento abusivo.

6.  Encontro De Voluntários
No dia 10 de Abril, voluntários e apoiadores do Instituto Social
Ágatha participaram de um encontro presencial e online, para uma
Tarde de Alinhamento, foi bastante produtivo e eficaz para colocar
tudo em ordem; apresentação da identidade visual , documentação
e fortalecer o engajamento do voluntarios.



Assédio sexual – Ocorre quando o criminoso, se aproveitando de sua
superioridade hierárquica ou ascendência inerentes ao exercício de
emprego, cargo ou função, importuna a vítima para obter vantagem
sexual, mesmo que o ato sexual não aconteça. Portanto, atualmente
não é possível punir líderes religiosos pelo crime de assédio sexual,
já que sua hierarquia não decorre de emprego/cargo/função. Logo,
caso um ´´pastor`` constranja uma fiel de sua igreja com cantadas
invasivas, mensagens ou ligações para obter vantagem sexual, por
hora não é possível promover sua responsabilização penal. É
necessário dialogar com deputados federais e senadores para que
seja criado o crime de assédio sexual praticado por líderes
religiosos.

Violação sexual mediante fraude – Ocorre quando o criminoso
engana a vítima, mediante fraude ou outro meio que impeça ou
dificulte a livre manifestação de sua vontade, para fazer sexo com
ela ou praticar outro ato libidinoso. No ambiente religioso, ocorre,
por exemplo, quando o líder fala que para curar a fiel é necessário
fazer sexo ou praticar outro ato libidinoso com ele.

Importunação sexual – Ocorre quando o criminoso, para satisfazer a
própria lascívia (prazer sexual), pratica um ato libidinoso (de caráter
sexual) sem a concordância da vítima. Pode ser considerado um ato
libidinoso inclusive um beijo lascivo. Exemplo: O criminoso apalpa
partes íntimas da vítima sem seu consentimento. Caso seja utilizada
violência ou grave ameaça para a prática desse ato o crime será de
estupro. 

7.  Crimes sexuais no ambiente religioso!

Por Helton Góes
Bacharel em Direito

Membro do Núcleo Jurídico 
Instituto Social Ágatha



Estupro – Ocorre quando o criminoso obriga alguém, por meio de
violência ou grave ameaça, a fazer sexo com ele ou praticar ou
deixar que se pratique qualquer outro ato libidinoso, incluído o beijo
lascivo. Exemplo desse crime pode ser observado no notório e
repugnante caso do ´´médium`` João de Deus condenado por
diversos estupros.

Estupro de vulnerável – Ocorre quando o criminoso faz sexo ou
pratica qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos, ou com
pessoa que, por causa de alguma doença ou deficiência mental, não
tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por
qualquer outra causa, não possa oferecer resistência.

O papel dos líderes religiosos é cuidar e orientar as pessoas de
acordo com a fé, não abusar da confiança que depositam neles.
Essas pessoas não tem o direito de se aproveitar das fraquezas
expostas pelos fiéis para satisfazer o próprio desejo sexual. Se você
foi vítima ou tem conhecimento da prática desses crimes DENUNCIE
na delegacia de sua cidade, você não estará indo contra Deus ou
sua fé por denunciar! Isso é apenas conversa de criminosos que
querem evitar a devida punição! O abuso tem que parar, denuncie,
você está fazendo o bem pelas vítimas! Aquele que poupa o
agressor despreza a vítima!

Não se Cale, Estamos
aqui para te ajudar.

Número de Atendimento
 Psicológico Gratuito



NOSSOS PARCEIROS

Clique e vá direto ao Site!

https://www.mulherterra.com/
https://trocosimples.com.br/
https://loja.artouro.com.br/
https://beyoung.com.br/
https://www.uniflores.com.br/
https://macaiaeco.com.br/
https://www.guardaroba.com.br/
https://unicestas.com.br/
https://unigifts.com.br/
https://www.thegreenconcept.com.br/
https://www.preshstore.com/


Simbolos interativos, toque e esteja conectado conosco.

https://www.ongagatha.org.br/
https://instagram.com/ong.agatha?igshid=7a8o7xbzvf5d
https://www.facebook.com/ongagathaoficial/
https://www.linkedin.com/in/organiza%C3%A7%C3%A3o-social-%C3%A1gatha-9756a11ab
http://wa.me/5579981351602

