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Curta
Lei Maria da Penha

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza entre quinta e sexta-feira,
em Brasília, a VIII Jornada da Lei Maria da Penha, evento que discutirá os
desafios a serem cumpridos pelos Tribunais de Justiça na implementação

da Lei no 11.340, de 2006. Entre os temas que serão debatidos no evento
estão medidas para combater e prevenir o chamado "feminicídio",
assassinato cometido de forma violenta e intencional contra mulheres. O
tema será abordado na manhã de sexta-feira, na palestra da militante e
ativista do movimento feminista e secretária nacional de Enfrentamento à
Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves. De acordo com ela, o

Brasil é o país com o 7o maior índice de assassinatos de mulheres no
mundo.
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