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INDICADORES
– Estudo realizado pelo Instituto Avante Brasil apon-
tou que 40.000 mulheres foram assassinadas no país 
entre 2001 e 2010. 

Na América do Sul, proporcionalmente, o Brasil só 
perde para a Colômbia em número de homicídios de 
mulheres. A pesquisa também revela que, em 2013, 
deverão ocorrer 4.171 assassinatos de mulheres no 
Brasil. Leia mais
Fonte: Instituto Avante Brasil

– Dados extraídos do Cadastro Central de Empresas 
(CEMPRE), referentes ao ano de 2011, e publicados 
pelo IBGE indicam que ainda existe uma acentuada 
desigualdade entre mulheres e homens – não apenas 
em termos salariais, mas também com relação ao nú-
mero de pessoas assalariadas.  Leia mais 

Mais informações clique aqui

Fontes: Instituto Patrícia Galvão e IBGE

INTERNACIONAL
– A Reunião de Ministras e Altas Autoridades da Mu-
lher do Mercosul (RMAAM) ocorreu entre os dias 22 
e 24 de maio, no Uruguai. No evento, foram debatidos 
temas como violência contra as mulheres, política e 
democracia. Houve o lançamento de mobilização con-
tra tráfico para fins de exploração sexual – a “Campa-
nha Regional de Luta Contra o Tráfico de Mulheres e 
Meninas”. Leia mais 
Fonte: SPM

– A inclusão, a igualdade e o empoderamento das mu-
lheres foram pautas da primeira reunião do Grupo 
Consultivo sobre as Mulheres em Nova Iorque. O en-
contro foi promovido pela ONU Mulheres e teve como 
objetivo a análise de um documento sobre educação, 
política, ciência e trabalho que terá seu lançamento 
em 2014. Leia mais
Fonte SPM

– Integrantes da delegação do Ministério do Desenvol-
vimento da Mulher e da Criança, da Índia, estiveram 

Violência

na Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presi-
dência da República (SPM-PR), em abril, para conhe-
cer as políticas do Brasil voltadas para a igualdade 
de gênero. A delegação também visitou a Central de 
Atendimento à Mulher e foi informada das estatísticas 
recentes do Ligue 180, da SPM. Leia  mais 
Fonte: SPM

POLÍTICAS PÚBLICAS
– As inscrições para a 5ª Edição do Programa Pró 
Equidade de Gênero e Raça estão abertas até 30 de 
agosto de 2013. O selo do programa reconhece o tra-
balho realizado pelas organizações, instituições e em-
presas no que diz respeito às ações voltadas para a 
equidade étnicorracial e de gênero. Leia mais
Fonte: SPM

– As trabalhadoras que possuem contratos com prazo 
determinado terão estabilidade no cargo caso engra-
videm. Este direito foi garantido pela Lei nº 12.812, 
que modifica a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e foi sancionada em maio pela presidenta da 
República, Dilma Rousseff. Leia mais
Fonte: SPM

– Brasília foi sede de encontro que reuniu gestoras es-
taduais do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Vio-
lência contra as Mulheres no mês de abril. No evento, 
a ministra Eleonora Menicucci, da SPM, apresentou o 
programa “Mulher, Viver sem violência”. Ele tem o ob-
jetivo de integrar os serviços públicos de segurança, 
justiça, saúde, assistência social, acolhimento, abriga-
mento e orientação para trabalho, emprego e renda. 
Leia mais
Fonte: SPM

– A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, 
da SPM, foi premiada com o primeiro lugar da cate-
goria “Melhor Contribuição em Responsabilidade So-
cial” do Prêmio Latam “Mejores Organizaciones para 
la Interacción com Clientes”. A premiação tem como 
objetivo reconhecer as melhores práticas do setor de 
telesserviços de Brasil, Argentina, Colômbia e México. 
 Leia mais 
Fonte: SPM
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http://atualidadesdodireito.com.br/iab/artigos-do-prof-lfg/violencia-contra-a-mulher-mais-de-40-000-homicidios-femininos-em-uma-decada/
http://mulheres.gov.br/premio-mulheres-negras-contam-sua-historia/resultado-premio-mulheres-negras-contam-sua-historia/view
http://migre.me/fA5Lw
http://migre.me/fA5OF
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/05/22-05-2013-no-uruguai-ministra-eleonora-articula-integracao-de-politicas-para-a-igualdade-de-genero-no-mercosul
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/05/22-05-2013-no-uruguai-ministra-eleonora-articula-integracao-de-politicas-para-a-igualdade-de-genero-no-mercosul%0D
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/06/10-06-em-nova-iorque-spm-participa-de-reuniao-da-onu-sobre-progresso-das-mulheres-no-mundo
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/04/30-04-2013-autoridades-indianas-visitam-instalacoes-do-ligue-180-em-brasilia
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/06/24-06-2013-spm-prorroga-ate-30-8-inscricoes-para-o-pro-equidade-de-genero-e-raca
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/05/21-05-lei-assegura-estabilidade-a-trabalhadora-que-engravidar-durante-aviso-previo
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/05/21-05-lei-assegura-estabilidade-a-trabalhadora-que-engravidar-durante-aviso-previo%0D
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/05/06-05-spm-recebe-premio-internacional-pelo-ligue-180
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/05/06-05-spm-recebe-premio-internacional-pelo-ligue-180
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– A SPM esteve presente, entre os dias 18 e 21 de 
abril, na XII Feira Internacional de Tecnologias em Re-
abilitação, Inclusão e Acessibilidade (Reatech) para 
discutir políticas públicas voltadas para mulheres 
com deficiências.

As rodas de conversa tiveram como temática a “Par-
ticipação e empoderamento das mulheres com defi-
ciência nos espaços políticos” e “Políticas públicas e 
mulheres com deficiência”. Também participaram dos 
debates representantes do Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério da 
Educação (MEC) e da Secretaria de Direitos Humanos 
(SDH).  Leia mais
Fonte: SPM

– Foi assinado, em abril, um acordo de cooperação 
entre a SPM, o Ministério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior (MDIC) e a Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-
-Brasil) para a criação da categoria de “Igualdade de 
gênero nos negócios” no Prêmio da Apex-Brasil. Tra-
ta-se de reconhecimento a boas práticas de empre-
sas na exportação e atração de investimentos. Dará 
destaque a empresas que promovem a igualdade de 
acesso e promoção das mulheres em seus quadros.   A 
parceria tem o objetivo de estimular a igualdade entre 
homens e mulheres no mercado de trabalho, princi-
palmente em relação às empresas exportadoras. Leia 
mais
Fonte: SPM

– O Congresso Nacional promulgou, em abril, a Emen-
da Constitucional 72/2013 que garante mais direi-
tos às trabalhadoras e trabalhadores domésticos. A 
emenda é resultado da aprovação da PEC 66/2012 
pelo Senado. Entre os novos direitos estão: a jorna-
da de 44 horas semanais e não superior a oito horas 
diárias, o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e o recebimento pelas horas extras 
trabalhadas. Leia mais
Fonte: SPM

– Foram anunciadas, no mês de abril, as vencedoras 
do prêmio “Mulheres Negras contam a sua história”. 
A premiação teve como objetivo dar visibilidade às 
trajetórias de vida de mulheres negras. O livro com 
os relatos das vencedoras será publicado no segundo 
semestre de 2013. Leia mais
Fonte: SPM

– As ministras Eleonora Menicucci (SPM) e Luiza Bair-
ros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial (SEPPIR), criaram um grupo de trabalho 
(GT) para o Enfrentamento do Racismo Institucional 
e Desigualdade de Gênero, em maio.

Além da criação do GT, foram lançadas duas publica-
ções sobre a temática: o “Guia de Enfrentamento ao 
Racismo Institucional e Desigualdade de Gênero” e o 
texto “Racismo Institucional – uma abordagem teóri-
ca”. Leia mais 

Para ter acesso ao Guia de Enfrentamento ao Racismo 
Institucional, clique aqui
Fonte: SPM

– Estão abertas, até 12 de julho, as inscrições para o 
Prêmio Caixa “Melhores Práticas em Gestão Global”. 
A iniciativa contempla ações voltadas à igualdade de 
gênero. No processo de seleção dos projetos inscri-
tos, é verificado se a prática estimula a inclusão das 
mulheres nos processos de participação social, com 
o objetivo de promover a igualdade entre mulheres e 
homens. Leia mais
Fonte: SPM

– Estão abertas, até 2 de agosto, as inscrições para a 
5ª edição do prêmio Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM). Podem participar da premiação 
prefeituras municipais e organizações sociais sem 
fins lucrativos. O prêmio visa reconhecer e dar visi-
bilidade aos projetos realizados pelas prefeituras e 
organizações da sociedade civil que contribuem para 
o alcance dos ODM, assim como a construção de um 
banco de boas práticas que sirva como referência.

A iniciativa contempla também praticas que visam à 
igualdade de gênero e a valorização da mulher. Leia 
mais
Fonte: SPM

– Ocorreu em Brasília, no mês de junho, o 1º Semi-
nário Nacional de Políticas para Jovens Mulheres. O 
evento contou com a participação de representantes 
de governos estaduais e municipais, ativistas de mo-
vimentos sociais e pesquisadoras e pesquisadores da 
temática.

Foram discutidas temáticas como a relação das mu-
lheres jovens com a educação, autonomia, saúde, cul-
tura, relações de poder e violência. Essas reflexões se 
mostram de extrema importância para problematizar 
as especificidades desse público e subsidiar a formu-
lação de políticas públicas que contemplem o recorte 
geracional. Leia mais 
Fonte: SPM

– O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD) divulgou, em maio, o relatório “Cida-
dania Intercultural – Contribuições da participação 
política dos povos indígenas na América Latina”, es-
crito por lideranças indígenas e especialistas.
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http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/04/17-04-2013-spm-debate-em-sao-paulo-politicas-para-mulheres-com-deficiencia
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/04/19-04-2013-acordo-do-governo-federal-promove-igualdade-entre-homens-e-mulheres-nos-negocios-de-exportacao
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/04/19-04-2013-acordo-do-governo-federal-promove-igualdade-entre-homens-e-mulheres-nos-negocios-de-exportacao
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/04/03-04-2013-congresso-nacional-promulga-emenda-a-constituicao-federal-em-favor-dos-direitos-das-trabalhadoras-domesticas
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/04/23-4-2013-premio-resgata-importancia-da-historia-das-mulheres-negras-na-construcao-do-brasil
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/05/06-05-ministras-eleonora-menicucci-e-luiza-bairros-assinam-nesta-5a-feira-protocolo-de-enfrentamento-ao-racismo-institucional-e-a-desigualdade-de-genero
http://www.cfemea.org.br/images/stories/pdf/guia_de_enfrentamento_ao_racismo_institucional.pdf
http://www.cfemea.org.br/images/stories/pdf/guia_de_enfrentamento_ao_racismo_institucional.pdf%0D
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/05/24-05-2013-premio-caixa-201cmelhores-praticas-em-gestao-local201d-vai-escolher-iniciativas-voltadas-a-igualdade-de-genero
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/06/11-06-estao-abertas-as-inscricoes-para-o-premio-odm-brasil
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/06/11-06-estao-abertas-as-inscricoes-para-o-premio-odm-brasil
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/06/11-06-2013-spm-apresenta-acoes-macro-de-plano-nacional-para-mulheres-jovens
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O estudo constata que houve um aumento da partici-
pação política dos povos indígenas, mas que isso não 
se reflete na inclusão política das mulheres indígenas, 
devido à discriminação que elas enfrentam. Leia mais 
Fonte: ONU

MOVIMENTOS DE MULHERES

– Tiveram início, no mês de maio, as capacitações do 
projeto “Mulheres Negras em Pauta – Formação Polí-
tica e Advocacy”. O projeto tem como objetivo fomen-
tar o empoderamento de mulheres jovens e negras 
em espaços de poder e decisão. Leia mais
Fonte: Articulação de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB)

– Ocorreu em São Paulo, em 1º de junho, a XI Cami-
nhada de Lésbicas e Bissexuais de São Paulo. Essa ati-
vidade marca a luta de mulheres lésbicas e bissexuais 
por direitos e também por uma sociedade que não 
seja misógina e lesbofóbica.

Além da caminhada, ocorreu, também na capital pau-
lista, a V Jornada Lésbica. As atividades ocorreram 
entre os dias 29 a 31 de maio, com oficinas e mesas 
sobre a temática. Leia mais 
Fonte: Marcha Mundial das Mulheres

– A SPM participou de reunião com a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CON-
TAG), no dia 15 de maio, para discutir as demandas 
do Grito da Terra 2013 (GTB) no que diz respeito às 
mulheres. As pautas abarcaram temáticas como as es-
truturas de apoio às mulheres que habitam o espaço 
rural, a expansão das Unidades móveis para o atendi-
mento de mulheres do campo em situação de violên-
cia e questões internacionais. Leia mais
Fonte: Confederação Nacional dos Trabalhadores (Contag)

– A terceira edição da Marcha das Vadias do Distrito 
Federal reuniu mais de duas mil manifestantes, em 22 
de junho, em Brasília. Entre as reivindicações das par-
ticipantes estão a igualdade de gênero, a autonomia 
das mulheres sobre seus próprios corpos e os direitos 
sexuais e reprodutivos. Leia mais 
Para mais informações sobre a Marcha das Vadias no 
Distrito Federal,  clique aqui.

Calendário para igualdade de gênero 

MAIO/2013
Dom Seg Ter Quar Quin Sex Sab

01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

17 de maio – Dia Internacional contra a Homofobia
18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes
28 de maio – Dia Internacional de Luta pela Saúde da 
Mulher e Dia 
Nacional de Redução da Morte Materna
30 de maio – Dia de Luta pela Maior Participação 
Política das Trabalhadoras Rurais

JUNHO/2013
Dom Seg Ter Qua Quin Sex Sab
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09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
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30

04 de junho – Dia Internacional das Meninas e Meni-
nos Vítimas de Agressão
21 de junho – Dia de Luta por uma Educação Não-
-Sexista e sem Discriminação
28 de junho – Dia do Orgulho LGBT
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http://www.onu.org.br/onu-mulheres-indigenas-enfrentam-tripla-discriminacao-ao-tentar-entrar-para-a-politica/
http://migre.me/fA6xP
http://marchamulheres.wordpress.com/2013/05/29/vamos-a-5a-jornada-lesbica-feminista-e-a-xi-caminhada-de-lesbicas-e-bissexuais-de-sp/
http://migre.me/fA6nk
http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/06/marcha-das-vadias-reune-2-mil-pessoas-no-centro-de-brasilia
http://marchadasvadiasdf.wordpress.com/
http://www.observatoriodegenero.gov.br/

