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O Boletim do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero destaca, na edição nº 43, o lançamento do 

Clique 180 – aplicativo para celular que proporcionará agilidade e comunicação direta de denúncias 

de agressão contra as mulheres para os órgãos da Segurança Pública e Ministérios Públicos de cada 

Unidade da Federação, além de outras funcionalidades.  

 

O Boletim traz, ainda, nota sobre a nova composição do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 

que realizou eleição no dia 20 de maio, e diversas ações da Secretaria de Políticas para as Mulheres 

(SPM/PR) realizadas durante o mês, como a continuidade dos Encontros Regionais de OPM em 

Porto Alegre-RS, as parcerias com ONU Mulheres e SEPPIR em seminários sobre feminicídio e 

mulheres negras.  

 

Desejamos a todas e a todos uma boa leitura. 
 

 

Equipe do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero 

 
 
 

Governo lança campanha e aplicativo para coibir violência contra mulheres 
 
O Clique 180 (http://www.clique180.org.br/), aplicativo para celular desenvolvido pela SPM/PR em 

parceira com a ONU Mulheres e a Embaixada Britânica, é a mais nova opção que a sociedade dispõe 

para denunciar casos de agressão, buscar informações sobre tipos de violência contra as mulheres, 

além de dados e localização dos serviços da Rede de Atendimento, e ter um link direito com a 

central do Disque 180 da SPM/PR. Saiba mais 
 

 
SPM participa de Seminário Internacional sobre Mídia e Violência de Gênero 
 Evento ocorrido em Florianópolis, em meados de maio, integra a Campanha Jornalistas dão um 
Ponto Final na Violência Contra Mulheres e Meninas . O seminário debateu a violência de gênero 
como um problema que impacta a vida e a cidadania das mulheres.  Discutiu, ainda, as ações a serem 

implementadas pelos meios de comunicação para a sua erradicação. Saiba mais 
 

 

http://www.observatoriodegenero.gov.br/
http://www.clique180.org.br/
http://goo.gl/izpHz8
http://goo.gl/T1KpOU
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Porto Alegre sediou o Encontro Regional de Organismos Governamentais de 
Políticas para as Mulheres - OPM 
 
Porto Alegre é a quarta capital a receber o evento, após ser realizado em Belém, Salvador e São 

Paulo. Encontros com gestoras buscam fortalecer a atuação dos OPM nos Estados e têm como eixo 

principal de debate o seu protagonismo na execução das políticas para as mulheres. Saiba mais 
 

 
CNDM dá posse a novas conselheiras 
 

Foi empossada a nova composição do CNDM, que tem como característica uma maior diversidade na 

representação das mulheres brasileiras: há duas entidades de mulheres lésbicas, uma de indígenas 

e, pela primeira vez, uma que abarca travestis e transexuais. A reunião definiu também a nova 

composição das Câmaras Técnicas (de Legislação e Normas; de Assuntos Internacionais; de 

Monitoramento do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres – PNPM; e de Planejamento e 

Orçamento), além de nomear as representantes no Comitê de Articulação e Monitoramento do Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) e na Câmara Técnica Especial do Observatório Brasil 

da Igualdade de Gênero. Saiba mais 
 
 

Nota da ministra Eleonora Menicucci pelo Dia Internacional de Ação pela Saúde 
da Mulher e Dia Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Infantil 
 

Ministra Eleonora Menicucci apresenta, em nota, dados animadores a respeito da mortalidade 

materna, frutos da implementação de políticas públicas direcionadas à saúde das mulheres 

brasileiras. Entre 1990 e 2011, houve redução de 55,3% dos casos. Saiba mais 

 
 
ONU Mulheres faz um chamado para cidadãos e cidadãs do mundo colocarem a 
igualdade de gênero em foco 
 
A Conferência Beijing + 20 irá celebrar o vigésimo aniversário da histórica Conferência sobre 

Mulheres, realizada em Beijing em 1995. Com a campanha, a ONU Mulheres quer mobilizar 

governos, cidadãos e cidadãs a se unirem em um debate mundial sobre o empoderamento das 

mulheres e a imaginar um mundo em que a igualdade de gênero seja uma realidade. Saiba mais 
 
 

SPM e ONU Mulheres promovem oficina sobre feminicídios 
 

Oficina realizada pela SPM com parceria da ONU Mulheres debateu sobre o tema do feminicídio, a 

construção e evolução do conceito na América Latina e a necessidade de sua tipificação no 

ordenamento jurídico dos países latino-americanos. O encontro sistematizou as primeiras propostas 

para ampliar a visibilidade do tema na mídia e em ações do governo. Saiba mais 
 

http://goo.gl/05C8iC
http://goo.gl/yIfzXR
http://goo.gl/79zRZ1
http://goo.gl/4KV5I0
http://goo.gl/4YP2Av
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Seminário sobre feminismo negro reuniu mulheres de todo o país 
 

Evento organizado pela SPM/PR e SEPPIR, em 22 de maio, em Brasília, debateu o feminismo negro a 

partir da contribuição teórica da ativista e antropóloga Lélia Gonzalez, reunindo uma centena de 

mulheres de todas as regiões do país em Brasília. Na oportunidade, também, foram agraciadas com o Prêmio Lélia Gonzalez - Protagonismo de Organizações de Mulheres Negras  13 instituições que 
atuam em âmbitos nacional, estadual ou municipal, sediadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Amapá. Saiba mais 
 
 
 

Mulheres do campo lutam para derrubar barreiras e preconceitos 
 
Mulheres residentes em zona rural lutam contra preconceitos manifestados de maneira mais 

explícita do que nas cidades, dentro e fora de casa. Não há o reconhecimento do trabalho realizado 

por elas e, quando conquistam espaço na esfera pública, sofrem resistências diversas e cobranças 

para cumprir com os afazeres domésticos. No entanto, por meio do engajamento em movimentos 

sociais, cooperativas, redes de produção e do contato com a temática de gênero e violência contra as 

mulheres, elas têm confrontado a realidade a fim de estabelecerem-se no mercado de trabalho e 

alcançar espaços de atuação em igualdade de condições. Saiba mais 

 
 

Na estante do Observa Gênero 
Clique no box para acessar o conteúdo completo 

 

 
                  
 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos das condições das 

mulheres e das 

desigualdades de gênero 

existentes no estado do 

Rio Grande do Sul 

Mulheres Rurais e 

Autonomia: formação e 

articulação para efetivar 

políticas públicas nos 

Territórios da Cidadania 

http://goo.gl/hfSkGd
http://goo.gl/oQxbko
http://goo.gl/E20vrI
http://goo.gl/E20vrI
http://goo.gl/E20vrI
http://goo.gl/E20vrI
http://goo.gl/E20vrI
http://goo.gl/RqLSSK
http://goo.gl/RqLSSK
http://goo.gl/RqLSSK
http://goo.gl/RqLSSK
http://goo.gl/RqLSSK
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Equipe Técnica do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero 
 
Ana Julieta Teodoro Cleaver 

Filipe Hagen Evangelista da Silva 

Miguel Antonio dos Santos Filho 

Renata Barreto Preturlan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En busca de la igualdad: textos 

para la acción feminista 

(idioma: espanhol) 

Women s lives and 
challenges: Equality and 

Empowerment since 2000 

(idioma: inglês) 

http://goo.gl/JnLUW1
http://goo.gl/JnLUW1
http://goo.gl/JnLUW1
http://goo.gl/5QmNyL
http://goo.gl/5QmNyL
http://goo.gl/5QmNyL
http://goo.gl/5QmNyL
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