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Posicionamento Público

Assassinato de advogado durante 
defesa de mulher vítima de violência 
– Em nota divulgada no dia 19 de julho, 
a SPM repudiou o assassinato do advo-
gado José Aparecido Ferraz Barbosa no 
momento de sua atuação profissional na 
defesa de um crime de violência contra 
a mulher. O fato ocorreu, na quarta-feira 
(18/07), em sala de audiência do fórum 
de São José dos Campos (SP). Leia aqui 
a íntegra da nota.

Mulheres negras - No dia 25 de julho, 
Dia da Mulher Afro-latino-americana e 
Afro-caribenha a ministra Eleonora rea-
firmou o compromisso da SPM  com as 
mulheres negras. No texto, ela salientou 
o exemplo deixado por Lélia Gonzalez, 
feminista negra precursora da luta das 
mulheres negras e membro da primeira 
gestão do Conselho Nacional dos Direi-
tos da Mulher (CNDM). Leia aqui a ínte-
gra da nota.

Olimpíadas 2012 - Em nota divulgada no 
dia 30, a ministra Eleonora parabenizou a 
medalha inédita para o Brasil conquista-
da pela judoca Sarah Menezes nas Olim-
píadas 2012. No texto, a ministra ressalta 
a ousadia, competência e garra da atleta 
em defender a bandeira brasileira. Leia 
aqui a íntegra da nota.  

Agenda

Título de Cidadã Paulistana - A Câmara 
Municipal  de São Paulo entrega, nesta 
quinta-feira (02/08), o título de cidadã 
paulistana à ministra Eleonora Menicucci. 
A iniciativa é de autoria da vereadora Ju-
liana Cardoso (PT) e foi aprovada, em 2 
de maio passado, pelo Projeto de Decreto 
Legislativo (PDL) 21/2012. O ato aconte-
cerá, às 19h, na Câmara Municipal.

Compromisso com a ONU em gênero, 
raça e etnia - No marco de encerramento 
do Programa Interagencial de Promoção 
da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia, o 
governo federal e as Nações Unidas no 
Brasil assinarão uma Carta de Intenções 
na qual se comprometem a promover 
políticas conjuntas e interseccionais de 
gênero, raça e etnia. A cerimônia acon-
tecerá na sexta-feira (03/08), às 10h, no 
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Agressores de mulheres deverão ressarcir 
pagamento de benefícios previdenciários a suas 

vítimas

Do Ministério da Previdência Social
A partir de 7 de agosto, o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) 
começa a ajuizar a primeira ação 
regressiva relacionada à violên-
cia doméstica e familiar praticada 
contra a mulher. A data foi escolhi-
da por ser o aniversário da Lei nº 
11.340/2006, que ficou conhecida 
como a Lei Maria da Penha. No 
dia 31 de julho foram formaliza-
das parcerias entre o Ministério da 
Previdência Social, a Secretaria de 
Políticas para as Mulheres da Pre-
sidência da República (SPM-PR), 
o Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) e o Instituto Maria da 
Penha para a realização de ações 
e políticas de proteção à mulher.

A ministra Eleonora Menicucci, da SPM, o ministro Garibaldi Alves Filho (Pre-
vidência Social), o presidente Mauro Hauschild (INSS) e a vice-presidente 
Regina Célia Almeida Silva Barbosa (Instituto Maria da Penha) foram signatá-
rios de um convênio e um acordo que estabelecem medidas preventivas e re-
pressivas como ações socioeducativas e o ajuizamento de ações regressivas.
 
Na avaliação da ministra Eleonora, a iniciativa da Previdência So-
cial de cobrar, aos agressores de mulheres, reparação financeira 
dos valores pagos em benefícios previdenciários resultado da vio-
lência doméstica terá, sobretudo, um caráter pedagógico. Ela elo-
giou o fato de, pela primeira vez na história, um ministério ter procura-
do a SPM solicitando e propondo uma parceria concreta. Leia mais 

SPM e parceiros lançam, no dia 7/8, campanha 
“Compromisso e Atitude” pela Lei Maria da Penha

Os crimes de violência contra as mulheres recebem, na próxima terça-
-feira (07/08), uma resposta do poder público contra a impunidade. Go-
verno federal e sistema da justiça unem esforços por meio da campanha 
“Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha – A lei é mais forte”. O 
objetivo é dar celeridade aos julgamentos dos casos e mobilizar a socieda-
de brasileira para o enfrentamento da violência contra as mulheres.

Sob a coordenação da SPM, a ação reúne o Ministério da Justiça, por 
meio da Secretaria de Reforma do Judiciário, o Conselho Nacional de Jus-

Ministra Eleonora Menicucci, Maria da Penha Maia Fernandes e 
ministro Garibaldi Alves em ato realizado em Brasília 
Foto: Nei Bomfim/SPM 

http://www.facebook.com/SPMulheres
http://twitter.com/#!/spmulheres
http://www.youtube.com/user/Spoliticasmulheres
http://www.flickr.com/photos/spmulheres
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/07/19-07-nota-sobre-o-assassinato-de-advogado-de-defesa-de-mulher-vitima-de-violencia-em-sao-jose-dos-campos-sp/?searchterm=nota%20sobre%20advogado
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/07/24-07-nota-sobre-o-dia-da-mulher-afro-latino-americana-e-afro-caribenha-25-7/?searchterm=mulher%20afro-latino
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/07/30-07-em-nota-ministra-eleonora-parabeniza-a-conquista-de-medalha-inedita-da-judoca-sarah-menezes-nas-olimpiadas-2012
http://www.facebook.com/SPMulheres
http://twitter.com/#!/spmulheres
http://www.youtube.com/user/Spoliticasmulheres
http://www.flickr.com/photos/spmulheres
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/01-08-agressores-de-mulheres-deverao-ressarcir-pagamento-de-beneficios-previdenciarios-a-suas-vitimas
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tiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Colégio Permanente de 
Presidentes de Tribunais de Justiça, o Conselho Nacional dos Procura-
dores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União e o Conselho 
Nacional de Defensores Públicos Gerais. 

“A Lei Maria da Penha é resulta-
do do compromisso do Estado 
brasileiro para a prevenção da 
violência e punição dos agresso-
res. É necessário frear o aumen-
to dos casos e a crueldade com 
que eles acontecem. É inaceitá-
vel que as mulheres morram ou 
sejam vítimas de agressões em 
qualquer etapa de suas vidas”, 
declara a ministra Eleonora Me-
nicucci, da SPM. 

Para ela, “num Estado democrático e de direito, a lei é mais forte. E os 
direitos das mulheres estão acima de qualquer sensação de impunidade”. 
Leia mais

Delegadas debatem, nos dias 7 e 8/8, atendimento 
da segurança pública às mulheres em situação de 

violência

Acesse aqui a programação do encontro

A segurança pública tem papel central no enfrentamento à violência contra 
as mulheres. Recebe, em média, 60% dos encaminhamentos da Central 
de Atendimento à Mulher – Ligue 180. No sexto aniversário da Lei Maria da 
Penha, 270 delegadas participação, em Brasília, do encontro nacional “O 
Papel das Delegacias no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”, 
organizado pela SPM e pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública.

O evento será inaugurado pela ministra Eleonora Menicucci, da SPM, en-
tre outras autoridades do sistema de segurança pública e justiça. “A SPM  
assumiu o compromisso de fortalecer as delegacias especializadas de 
atendimento à mulher. Entendemos  que esses são instrumentos estratégi-
cos para agir com rigor no enfrentamento à violência contra as mulheres”, 
afirma a ministra Eleonora Menicucci.

auditório da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial (Seppir), 
em Brasília.

Encontro de delegadas – Nos dias 7 e 
8 de agosto, acontece, em Brasília, o en-
contro nacional “O Papel das Delegacias 
no Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres” a ser realizado, em Brasília. 
O evento se iniciará às 9h e tem como 
objetivo fortalecer as Delegacias Es-
pecializadas de Atendimento à Mulher 
(DEAMs) e pactuar as Normas de Aten-
dimento às Mulheres, de acordo com a 
Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).  
Mais informações: www.spm.gov.br

Lançamento da campanha “Compro-
misso e Atitude pela Lei Maria da Pe-
nha – A lei é mais forte” – Resultado da 
cooperação entre o Poder Judiciário, o 
Ministério Público, a Defensoria Pública 
e o Governo Federal, por meio da SPM 
e do Ministério da Justiça, a campanha 
tem como objetivo unir e fortalecer os es-
forços nos âmbito municipal, estadual e 
federal para dar celeridade aos julgamen-
tos dos casos de violência contra as mu-
lheres e garantir a correta aplicação da 
Lei Maria da Penha. O ato acontecerá na 
terça-feira (7/8), às 10h, durante o encon-
tro nacional “O Papel das Delegacias no 
Enfrentamento à Violência contra as Mu-
lheres”, em Brasília. Mais informações: 
www.spm.gov.br

Previdência social – Na próxima quarta-
-feira (08/08), o Instituto Nacional de Se-
guridade Social (INSS) e o Instituto Maria 
da Penha vão lançar o projeto “O INSS no 
enfrentamento à violência contra as mu-
lheres”. O evento acontecerá às 19h, no 
auditório do colégio Marista, em Brasília.

Aconteceu

Igualdade de gênero e raça nos Cor-
reios – Aconteceu em 26 de julho , no 
Rio de Janeiro, o I Fórum Regional de 
Direitos Humanos, da Igualdade de Gê-
nero e Raça dos Correios. O evento teve 
a participação da secretária de Avaliação 
de Políticas e Autonomia Econômica das 
Mulheres da SPM, Tatau Godinho. O en-
contro foi um desdobramento de adesão 
do Departamento de Relações do Traba-
lho da Empresa de Correios e Telégrafos 
(ECT) ao Programa Pró-Equidade de Gê-
nero e Raça desenvolvido pela SPM. O 
fórum foi um espaço de discussão sobre 
a questão dos direitos humanos e da di-
versidade para sensibilizar e conscienti-
zar sobre a importância de se promover 
a equidade de gênero e étnicorracial nas 
relações do trabalho. 

Prevenção do câncer de mama no SUS 
– Em 26 de julho, o Ministério da Saúde 

http://www.facebook.com/SPMulheres
http://twitter.com/#!/spmulheres
http://www.youtube.com/user/Spoliticasmulheres
http://www.flickr.com/photos/spmulheres
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/03-08-spm-e-parceiros-lancam-no-dia-7-8-campanha-compromisso-e-atitude-pela-lei-maria-da-penha
www.spm.gov.br
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publicou no Diário Oficial da União a deci-
são de incorporar um dos mais eficientes 
medicamentos de combate ao câncer de 
mama (Trastuzumabe) ao Sistema Único 
de Saúde (SUS). A iniciativa faz parte do 
Plano Nacional de Prevenção, Diagnós-
tico e Tratamento do Câncer de Colo do 
Útero e de Mama, estratégia para ex-
pandir a assistência oncológica no País. 
O ministério investirá R$130 milhões por 
ano para disponibilizar o medicamento à 
população. A partir da publicação, o SUS 
tem prazo de 180 dias para a efetivação 
de sua oferta à população brasileira. 

OPAS em SPM em cooperação para 
saúde integral da mulher I – A SPM e 
a Organização Panamericana de Saúde 
no Brasil (OPAS) iniciaram conversações 
para a cooperação na área de saúde in-
tegral da mulher. A OPAS apresentou, em 
encontro com a ministra Eleonora, no dia 
27 de julho, as principais áreas de traba-
lho voltadas a crianças, adolescentes, 
mulheres, gênero, pessoas idosas, saúde 
mental, imunizações e populações ne-
gra, indígena e cigana. Dentre as ações, 
destacaram-se o trabalho da OPAS para 
a eliminação da violência obstétrica en-
tendida como violência de gênero, o for-
talecimento de ações de alimentação e 
nutrição no Sistema Único de Saúde para 
atendimento de meninas e adolescentes 
grávidas e os casos de sucesso na eli-
minação das doenças imunopreveníveis 
rubéola e do tétano neonatal.

OPAS em SPM em cooperação para 
saúde integral da mulher II – Também 
foram evidenciadas as ações de saúde 
para redução e prevenção do HIV/DST e 
aids, hepatites virais e violência na pers-
pectiva de gênero em grupos específicos, 
a exemplo de mulheres em situação de 
prisão. A SPM foi convidada para realizar 
cursos on-line para gestoras e gestores 
de saúde, iniciativas que já têm a parce-
ria do Ministério da Saúde.  No encontro, 
a ministra Eleonora também foi solicitada 
a coordenar a próxima reunião do Grupo 
Temático Ampliado das Nações Unidas 
sobre HIV/Aids (Unaids), em setembro, 
e ofereceu as instalações da SPM para 
sediar o encontro.

Associação de vendas diretas na di-
vulgação do Ligue 180 – A Central de 
Atendimento à Mulher – Ligue 180 ga-
nhou novo reforço para a sua divulgação 
em todo o País. Em reunião realizada na 
SPM-PR, em 30 de julho, o presidente da 
Associação Brasileira de Empresas de 
Vendas Diretas (ABEVD), Rodolfo Witzig 
Guttilla, assumiu o compromisso com a 
ministra Eleonora de apoiar a divulgação 
do Ligue 180. A proposta é que as vende-
doras façam a divulgação do serviço para 
suas clientes.

O grupo inscrito no encontro representa 54% das 378 titulares de delega-
cias especializadas de atendimento à mulher (DEAMs) e  120 postos po-
liciais existentes no país. Dentre os estados, haverá participação integral 
das delegadas titulares do Acre (duas), Alagoas (três), Amapá (três), Bahia 
(15), Rio de Janeiro (13) e Roraima (uma). 

Minas Gerais é o estado que terá mais delegadas participantes, 42 das 63 
existentes, sendo seguido por Santa Catarina com 26 das 32 profissionais 
registradas, e pelo Distrito Federal com 23 das 32 delegadas. Proporcio-
nalmente, o estado de São Paulo terá a menor participação com apenas 
cinco das 129 delegadas atuantes na rede especializada de segurança 
pública. Leia mais 

SPM assina acordo, nesta 5ª feira, para realizar 
cursos para mulheres em áreas tecnológicas 

Mulheres capacitadas em profissões tradicionalmente masculinas. Esse é 
o objetivo da cooperação técnica a ser assinada nesta quinta-feira (02/08), 
em Brasília, pela SPM, a Superintendência do Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste (Sudeco) do Ministério da Integração Nacional e o Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação. O acordo será celebrado, às 9h, na 
sede da SPM. 
 
Os cursos terão curta duração e estarão voltados à capacitação técnica 
de mulheres em situação de vulnerabilidade social ou de baixa renda. O 
projeto tem investimento de R$ 2 milhões, a serem aportados pela SPM e 
pela Sudeco, e vai dar suporte aos Arranjos Produtivos Local – APL´s de 
base na agricultura e na indústria automobilística da região Centro-Oeste. 
O CNPq garantirá o atendimento técnico dos convênios. Leia mais 

Secretaria integra o projeto ViraVida ao Pacto Nacional 
pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres

A ministra Eleonora Menicucci, da SPM, 
e o presidente do Conselho Nacional do 
SESI, Jair Meneguelli, firmaram o acor-
do de cooperação integrando o Vira-
Vida ao Pacto Nacional pelo Enfrenta-
mento à Violência contra as Mulheres. 
A assinatura ocorreu durante a abertura 
do seminário nacional “O Vira Vida na 
Minha Vida - Protagonismo Juvenil”, em 
25 de julho, em Brasília.

A primeira aluna formada no curso do 
projeto, via Projeto Caxangá, de Fortale-
za (optamos por preservar o seu nome), 
afirmou ter orgulho de dizer que faz 
parte do projeto ViraVida. “Com ele, en-
tendemos que somos sujeito de nossas 
vidas e temos direitos que devem ser 
respeitados”, afirmou.  

“É inadmissível continuarmos convivendo com esta espoliação dos direitos 
das mulheres, das meninas e dos meninos que são submetidos à explora-
ção sexual”, destacou a ministra Eleonora, citando a frase de Guimarães 
Rosa: ‘A vida pede coragem’, ao se referir ao projeto ViraVida.  Enfati-
zou que as políticas públicas ganharam, com a assinatura do acordo, uma 

Ministra Eleonora abre 3º Seminário Nacional Protagonismo e 
Juventude 
Foto: Nei Bomfim/SPM

http://www.facebook.com/SPMulheres
http://twitter.com/#!/spmulheres
http://www.youtube.com/user/Spoliticasmulheres
http://www.flickr.com/photos/spmulheres
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/02-08-delegadas-debatem-nos-dias-7-e-8-8-atendimento-da-seguranca-publica-as-mulheres-em-situacao-de-violencia
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/07/31-07-spm-assina-acordo-nesta-5a-feira-para-realizar-cursos-para-mulheres-sobre-mecanica-e-operacao-de-maquinas-agricolas/?searchterm=sudeco
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Coordenação da campanha debate estratégias de ação
Foto: Isabel Clavelin/SPM
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nova dimensão. Leia mais 

SPM apresenta, na República Dominicana, experiência 
do Brasil no enfrentamento à violência contra a mulher

De 18 a 21 de julho, aconteceu em Santo Domingo, República Domini-
cana, o II Fórum Hemisférico “Cidadania Plena das Mulheres para a De-
mocracia” como parte das atividades do projeto “Desenvolvimento de 
Capacidades para a Liderança e Incidência em Políticas Públicas para a 
Igualdade de Gênero”. 

O encontro foi promovido pela Organização dos Estados Americanos 
(OEA), ONU Mulheres, Comissão Interamericana da Mulher (CIM) e Ins-
tituto para Democracia e Assistência Eleitoral (Idea). Teve como objeti-
vo analisar e identificar as reformas políticas e estatais necessárias para 
acelerar a possibilidade de exercício a cidadania plena das mulheres na 
América Latina e Caribe. 

A secretária nacional de Enfrenta-
mento à Violência contra as Mulhe-
res da SPM, Aparecida Gonçalves, 
participou da mesa de discussão 
“As reformas do sistema judiciário 
para assegurar a igualdade de gê-
nero e os direitos das mulheres”. 

Ela abordou a temática da violência contra as mulheres e a reforma do 
sistema judicial e apresentou os resultados do Pacto Nacional pelo En-
frentamento à Violência contra as Mulheres e do trabalho da SPM para a 
implementação da Lei Maria da Penha.

Brasil assume vice-presidência de Comitê Especial 
da Cepal e articula mais autonomia para instância

Com a presença de delegadas e 
delegados de 54 países, a Comis-
são Econômica para a América La-
tina e Caribe (Cepal) realizou, de 
4 a 6 de julho, em Quito, Equador, 
a reunião do seu Comitê Especial. 
Na abertura da reunião, o Brasil se 
candidatou e foi eleito para uma 
das vice-presidências da mesa-
-diretora do Comitê. 

A mesa ficou composta por: Equador (presidência), Brasil, Uruguai, Mé-
xico, Jamaica, Bolívia, Belize e El Salvador (vice-presidências) e Cuba 
(relatoria).  

Na chefia da delegação brasileira, a secretária-executiva da SPM, Lour-
des Bandeira, apresentou o informe brasileiro sobre as ações desenvol-
vidas para a implementação do Programa de Ação da Conferência sobre 
População e Desenvolvimento (Cairo, 1994). Ela apontou que, nos últimos 
anos, o Brasil ampliou e fortaleceu seu sistema de políticas sociais, cha-
mando a atenção para as políticas de combate à pobreza que retiram 28 
milhões de brasileiros da pobreza absoluta. Leia mais 

Veja aqui a íntegra dos acordos aprovados. 

Encontro de mulheres catadoras de 
materiais recicláveis – A SPM esteve 
presente no 3º Encontro Nacional de Mu-
lheres Catadoras de Materiais Reciclá-
veis, realizado de 13 a 15 de julho, em 
Pontal do Paraná. O evento foi organiza-
do pelo Movimento Nacional dos Cata-
dores de Materiais Recicláveis (MNCR) 
sob a coordenação do Instituto Lixo e 
Cidadania do Paraná, com o apoio do 
Ministério Público do Trabalho e da Itai-
pu Binacional. Cerca de 600 mulheres de 
todos os estados brasileiros participaram 
do evento, que encerrou com a Marcha 
das Mulheres Catadoras de Recicláveis, 
na Praça Santos Andrade, em Curitiba. O 
objetivo do encontro foi trocar experiên-
cias e estimular lideranças femininas que 
fortaleçam o papel da mulher no setor da 
reciclagem.

Secretária Aparecida Gonçalves e a diplomata Síliva Withaker no en-
contro internacional

Secretária-executiva da SPM (segunda da esquerda para  a direita) lê  
informe brasileiro
Foto: Vera Soares/SPM

SPM vai coordenar comitê 
binacional Brasil-Venezuela 

nos próximos 12 meses

A SPM participou da inauguração da 
Oficina da Mulher de Santa Elena de 
Uairén, vinculada ao Ministério do Po-
der Popular para a Mulher e Igualdade 
de Gênero da Venezuela, no dia 30 de 
julho, na Santa Elena de Uairén.  

Antes do ato, a coordenadora-geral de 
Fortalecimento à Rede de Atendimen-
to da SPM, Gláucia Helena de Souza, 
acompanhada pela assessora técnica 
Maria Angélica Fontão, coordenou a 
segunda reunião do Comitê Binacional 
Fronteiriço de Enfrentamento à Violên-
cia contra Mulheres Brasil-Venezuela. 
No encontro, foi aprovado o regimento 
interno e definido que a SPM coorde-
nará a instância pelos próximos 12 me-
ses. A próxima reunião do Comitê será 
no dia 3 de setembro, em Pacaraima. 
Leia mais

Serviço de atenção às mulheres foi inaugurado, 
no final de julho, em território venezuelano 
Foto: Maria Angélica Fontão/SPM

http://www.facebook.com/SPMulheres
http://twitter.com/#!/spmulheres
http://www.youtube.com/user/Spoliticasmulheres
http://www.flickr.com/photos/spmulheres
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/07/25-07-spm-firma-cooperacao-e-integra-o-projeto-viravira-ao-pacto-nacional-pelo-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres-assinatura-ocorreu-durante-solenidade-de-abertura-do-seminario-201co-vira-vida-na-minha-vida-protagonismo-juvenil201d
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/07/16-07-brasil-assume-vice-presidencia-de-comite-especial-da-cepal-e-articula-mais-autonomia-para-instancia/?searchterm=autonomia%20para%20inst%C3%A2ncia
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/1/39271/CEPD_acuerdos2010.pdf
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/03-08-spm-vai-coordenar-comite-binacional-brasil-venezuela-nos-proximos-12-meses
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Na abertura da 64ª reunião da SBPC, SPM reforça compromisso com mulheres, 
ciência e tecnologia

Com Agência Brasil

Com o tema Ciência, Cultura e Saberes Tradicionais para Enfrentar a Po-
breza, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) rea-
lizou, de 22 a 27 de julho, em São Luís, a 64ª reunião da entidade.  Na 
cerimônia de abertura, a ministra interina da SPM Lourdes Bandeira, re-
cuperou a mudança de paradigma nas políticas públicas desde a criação 
da Secretaria.

“Se, por um lado, a igualdade de gênero deixou de ser um marcador exclusivo da ação política-militante de grupos fe-
ministas, envolvendo a presença das mulheres na proposição das políticas públicas, por outro, criou um deslocamen-
to, na medida em que evoca a identidade de um sujeito político não mais em nome de quem se fala – as mulheres e 
suas questões -, mas valoriza a democratização das relações de gênero e dos lugares de gênero”, analisou a ministra 
Lourdes Bandeira, também, professora da pós-graduação em Sociologia da Universidade de Brasília (UnB). Leia mais   

Confira também:  Discurso da ministra interina da SPM, Lourdes Bandeira “Mulheres, feminismo e ciência na SBPC”

MULHERES QUE TRANSFORMAM O BRASIL

Equidade de gênero da Transpetro promove a ascensão das mulheres marítimas

O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça que atingiu sua quarta edi-
ção, em 2012, já conta com a participação de 80 empresas. E, entre elas, 
está a Petrobras Transporte S.A. - Transpetro que contribui para a equi-
dade de gênero dentro da empresa e, inclusive, conta em sua equipe com 
a primeira mulher que comandou um navio. Trata-se da capitã Hildelene 
Lobato Bahia, de 38 anos, que assumiu, em 2009, o Carangola, navio com 
capacidade de 18 mil toneladas, tornando-se a primeira mulher a ocupar o 
posto mais alto da hierarquia da Marinha Mercante brasileira.

Atualmente, as mulheres já representam 10% do quadro de oficiais da Marinha Mercante que trabalham na Transpe-
tro, companhia que mais contrata oficiais mulheres no mundo. Dez vezes a média mundial, que é de 1%. O Brasil é 
hoje o país com o maior número de oficiais mulheres.

Em março deste ano, Hildelene tornou-se capitã de longo curso, sendo a única mulher no Brasil apta para navegar 
no mundo inteiro. Em novembro, ela assumirá o comando do navio de produtos Rômulo Almeida, com capacidade 
de 47 mil Toneladas de Porte Bruto (TPB). de 40 toneladas. Essa será a quarta embarcação entregue por estaleiros 
brasileiros à Transpetro por meio do Programa de Modernização e Expansão da Frota (Promef). Leia mais

SPM quer assegurar a inserção igualitária das mulheres nos esportes

No final de junho, a SPM criou, ao lado de outras novas coordenações, uma específica para tratar do esporte, con-
forme Decreto nº 7.765, de 25 de junho de 2012, da presidenta da República, Dilma Rousseff. Um dos papéis desta 
coordenação é o de contribuir com a formulação e implementação de políticas públicas de esporte e lazer para as mu-
lheres, que estimulem a sociedade a vencer os preconceitos e as desigualdades de gênero nessa área e promovam 
a valorização e participação igualitária das mulheres. 

A coordenadora da área, Beatriz Gregory, destaca que coordenação já está integrada ao processo de atualização do 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. “Também estamos articulando com o Ministério do Esporte a partici-
pação da SPM no Comitê Gestor da Copa do Mundo Fifa 2014 e o aprofundamento da discussão das questões de 
gênero na Câmara Temática de Educação, Cultura e Ação Social. Acreditamos que, tanto a Copa como as Olimpíadas 
do Rio de Janeiro, em 2016, irão impactar na vida das mulheres brasileiras”. Leia mais

Lourdes Bandeira incentiva reflexão sobre igualdade de gênero
Foto: Nei Bomfim/SPM

Hildelene Lobato Bahia é pioneira na frota marítima da Transpetro 
Foto: Nilza Scotti/SPM

http://www.facebook.com/SPMulheres
http://twitter.com/#!/spmulheres
http://www.youtube.com/user/Spoliticasmulheres
http://www.flickr.com/photos/spmulheres
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/07/23-07-ministra-interina-mostra-na-64a-reuniao-da-sbpc-acoes-da-spm-para-quebrar-barreira-de-genero-em-ciencia-e-tecnologia
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/07/23-07-discurso-da-ministra-interina-da-spm-na-abertura-da-64a-reuniao-anual-da-sociedade-brasileira-pelo-progresso-da-ciencia
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/07/25-07-equidade-de-genero-da-transpetro-promove-a-ascensao-das-mulheres-maritimas
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/07/27-07-spm-quer-assegurar-a-insercao-igualitaria-das-mulheres-nos-esportes
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Secretaria assina três convênios com dois municípios gaúchos para a promoção 
dos direitos das mulheres

No início do mês de julho, a SPM firmou convênios com dois municípios do Rio Grande do Sul que beneficiarão mu-
lheres que se encontram fora do mercado de trabalho e em situação de violência. Os três convênios foram assinados 
pela ministra Eleonora Menicucci com as prefeituras de São Leopoldo e Santa Cruz do Sul. Está previsto repasse de 
recursos superiores a R$ 500 mil.

Os dois convênios de São Leopoldo visam promover a autonomia econômica para 295 mulheres que estão fora do 
mercado de trabalho. Um dos projetos vai qualificar 90 mulheres com o curso na área da construção civil, 70 integran-
tes de escolas de samba com cursos de reciclagem de material de desfile de carnaval, e outras 15 mulheres do projeto 
Mulheres da Paz da Vicentina, com cursos sobre reaproveitamento de materiais. Leia mais 
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