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APRESENTAÇÃO

Prezados(as) colegas e servidores(as)!
Sejam bem-vindos(as) à edição de NOVEMBRO-DEZEMBRO do Boletim
Informativo do Núcleo de Defesa da Mulher (NUDEM)!
Nessa edição, destacamos os seguintes temas:
- relevantes decisões jurisprudenciais atuais;
- notícias atualizadas sobre mulheres;
- dicas culturais.

Tatiana Kosby Boeira
Dirigente do Núcleo de Defesa da Mulher (NUDEM)
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DIAS IMPORTANTES
NA LUTA DA MULHER
/
/
/
/
/ CALENDÁRIO NOVEMBRO/DEZEMBRO/
/
/
/
/
/
20/11 a 10/12 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as
mulheres
25/11 Dia internacional da não-violência contra a mulher
06/12 Dia nacional da mobilização dos homens pelo fim da violência
contra as mulheres
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JURISPRUDÊNCIA
Buscando estabelecer diretrizes que traduzam um novo posicionamento da Justiça
frente a questão da Perspectiva de Gênero, o CNJ lançou o protocolo para julgamento,
que tem como objetivo capacitar e orientar a magistratura para a realização de
julgamentos com maior equidade entre homens e mulheres, eliminando as práticas que
reforcem estereótipos e promovam a perpetuação das diferenças, rompendo culturas
de discriminações e preconceitos.

Leia +
Nova recomendação do Conselho Nacional de Justiça - O Ato Normativo 000775133.2021.2.00.0000 recomenda que Juízes e juízas que estiverem diante de um caso
de violência doméstica deverão dar prioridade à apreensão de armas de fogo que
estiverem em poder do agressor.

Leia +
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NOVIDADES
LEGISLATIVAS
Enunciado 37 - O IBDFAM, através do XIII Congresso Brasileiro de Direito das
Famílias e Sucessões, apresentou no dia 27 de outubro de 2021, o texto do novo
enunciado que apresenta diretrizes sobre a instrução processual em ações de família,
que agora assegura a integridade física, psicológica e patrimonial da vítima, nos
casos que envolverem violência doméstica. O texto passa a agregar referências
jurisprudenciais e doutrinárias, sendo utilizadas como base para importantes decisões
de tribunais superiores.

Leia +

Aprovada a Lei 14.245/2021, conhecida como Lei Mariana Ferrer, na qual prevê
punição para constrangimentos sofridos por vítimas de violência sexual e testemunhas
em julgamentos.

Leia +

Aprovação do Projeto de Lei nº 4968/2020 - Obriga as empresas a disponibilizarem
boletim de informação sobre os cânceres de mama e próstata e indicar aos seus
empregados a realização de exames para o diagnóstico das referidas doenças.

Leia +

Aprovação do Projeto de Lei nº 123/2019 - Altera a Lei nº 13.756, de 12 de dezembro
de 2018, para destinar recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para
ações de enfrentamento da violência contra a mulher.

Leia +

Aprovação do Projeto de Lei nº 1.012/2020 - Institui o Cadastro Nacional de
Pessoas Condenadas por Crime de Feminicídio e Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher (CNPCMulher), que conterá informações pessoais, características físicas,
fotografias, endereço e atividade laboral dos condenados em segunda instância por
crimes de feminicídio, estupro e violência doméstica e familiar contra a mulher.

Leia +
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ARTIGOS E NOTÍCIAS
Orientação conjunta do Núcleo de Defesa em Execução Penal NUDEP, o Núcleo de Defesa Criminal – NUDECRIM e o Núcleo de Defesa
da Mulher - NUDEM, por seus dirigentes, resolvem editar a presente
orientação para propor a devida substituição da prisão cautelar das
mulheres presas gestantes, para que solicitem, desde logo, que não
sejam as mesmas monitoradas através da tornozeleira eletrônica, devido
aos riscos à saúde da gestante e, por consequência, do nascituro.
Pesquisa mostra que 81% das
mulheres já sofreram violência
durante deslocamentos.

Leia +

Escola de Samba, Imperatriz
Dona Leopoldina de Porto Alegre,
apresentará na avenida o enredo
“Me Respeita!”, de autoria do
carnavalesco Michael Smith, sobre
a defesa dos direitos das mulheres.

Curso de Educação financeira
Leia
para mulheres ocorreu no dia 11/11,
com o objetivo de desenvolver
Defensoria Pública do Estado
nas mulheres o protagonismo no
do Rio Grande do Sul registrou
mercado de trabalho e a superação aumento de 70% no atendimento
de vulnerabilidades sociais.
de casos de violência doméstica.

Leia +

Vetada por Bolsonaro,
distribuição de absorventes é
adotada por 13 estados.

Leia +

+

Leia +

DPE/RS recebe visita de
deputada para debater sobre
o combate à violência contra a
mulher.

Leia +

Foi inaugurada no dia 22/11 a exposição Margaridas, onde retrata
mulheres vítimas de violência. Os painéis, com imagens de mulheres que
foram atendidas e acolhidas pela Polícia Civil, estão expostos no saguão
de entrada da Câmara, na avenida Loureiro da Silva 255, no andar térreo.
A visitação pública, seguindo os protocolos sanitários, vai até 10 de
dezembro, das 9 às 18 horas.

Leia +
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Adeus à Rainha da sofrência: o Brasil se despede da cantora Marília
Mendonça, que deixou milhares de fãs e admiradores no dia 05/11. Marília
quebrou barreiras e se posicionou frente a um cenário dominado por
homens, dando voz as mulheres e transformando-as em empoderadas,
sendo a pioneira do seguimento a falar em empoderamento feminino e
liberdade sexual das mulheres.

Leia +
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DICAS CULTURAIS
/
/
/MAID/
/
/
Série

Depois de deixar para trás um relacionamento abusivo e
encontrar um emprego como faxineira, uma mulher luta para
sustentar a filha e construir um futuro melhor.

/
/
/Gloria Allred – Justiça para todas/
/
/
Filme

Conheça a vida pública e privada da impetuosa advogada
feminista Gloria Allred, que enfrentou algumas das maiores
figuras políticas e empresariais dos EUA.

/
/
/Feministas: O que elas estavam
pensando? /
/
/
Documentário

Um álbum de fotos da década de 1970 captura o despertar
de mulheres deixando para trás restrições culturais impostas
sobre elas desde sua infância e abraçando a si mesmas por
inteiro. A diretora Johanna Demetrakas revisita essas fotos e
as histórias de vida das mulheres retratadas nelas, refletindo
sobre as mudanças culturais que aconteceram desde então e
a ainda presente necessidade de mudança.
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DICAS CULTURAIS
/
/
/Ladies First: Na mira do futuro/
/
/
Documentário/biografia

Em seu vilarejo pobre na Índia, mulheres não costumam ir
longe. Mas as flechas dela foram. Conheça a arqueira Deepika
Kumari, que se tornou a melhor do mundo aos 18 anos.

/
/
/Moxie: Quando as garotas vão à luta/
/
/
Filme

O que acontece quando se junta uma garota de uma cidade
pequena do Texas com o movimento feminista? Uma revolução!
Inspirada pelo passado da mãe como Riot Grrrl, antiga
integrante do feminismo punk dos anos 90, Vivian (Hadley
Robinson) decide começar uma mobilização na própria escola.
O filme é baseado na obra homônima de Jennifer Mathieu.

/
/
/O mito da beleza/
/
/
Autora: Naomi Wolf
Livro

O mito da beleza é considerado um clássico da terceira onda
feminista e mostra como os padrões e a indústria de beleza são
usados contra as mulheres na sociedade.
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DICAS CULTURAIS
/
/
/O feminismo é para todo mundo/
/
/
Autora: Bell Hooks
Livro

Incentiva o feminismo para homens, mulheres, crianças e
pessoas de todos os gêneros. Para a autora, a luta feminista
agrega mudanças positivas para toda a sociedade,
preconizando uma educação com consciência crítica.

/
/
/Clube da luta feminista/
/
/
Autora: Jéssica Bennett
Livro

Um guia incisivo e irônico de como sobreviver ao sexismo no
ambiente de trabalho em Clube da luta feminista. Mesclando
experiências pessoais e de outras mulheres e conselhos
nada politicamente corretos com pesquisas e estatísticas
sérias, Bennett oferece dicas valiosas e bem-humoradas
para a mulher enfrentar o machismo na sociedade atual e
combater o terreno minado e muitas vezes sutil do preconceito
no ambiente corporativo. Gostoso de ler, tem sempre um
tom informal e sarcástico.

/
/
/Esqueça-me se for capaz/
/
/
Intérpretes: Maiara e Maraisa e Marília Mendonça
Música
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