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FEVEREIRO
2019

Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos demonstra apoio a
vítimas de violência doméstica

A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, esteve presente em audiência pública da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, realizada no dia
27 de fevereiro. Na ocasião, foram apresentados dados
e discutidas soluções para a violência contra a mulher

no Brasil. Além disso, Ilana explicou o programa de assistência, criado pelo Comitê Permanente pela Promoção
da Equidade de Raça do Senado, para incluir no mercado
de trabalho mulheres vítimas de violência.

5

Março Mulheres: histórias de sucesso
Durante todos os meses de fevereiro e março, a Diretoria-Geral (DGer), a Procuradoria Especial da Mulher, o
Comitê de Gênero e Raça e o Programa Pró-equidade de
Gênero e Raça convidaram todas as colaboradoras do

6

Senado para registrar depoimentos pessoais de superação e empoderamento vivenciados por serem mulheres.
Os textos de até 200 caracteres foram publicados na
Intranet do Senado Federal.

Palestra sobre assédio moral e sexual no trabalho ministrada por servidora
do Senado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

A servidora Ana Alice Meirelles Vieira, do Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida (SesoQVT), com-

partilhou com funcionários do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no dia 11 de fevereiro,

as iniciativas do Senado de combate e prevenção ao assédio moral e sexual no trabalho, que buscam tornar a
Casa um ambiente mais saudável e sem nenhum tipo
de violência.
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MARÇO
2019

Senado e ANTT promovem fórum
que incentiva igualdade entre
gêneros

Ilana apresenta ações de gênero
do Senado em roda de conversa
do mês da mulher
A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, e a coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher do Senado,
Rita Polli, participaram no dia 20 de março, da Roda de
Conversa sobre Violência Contra a Mulher, no Venâncio
Shopping. O debate fez parte dos eventos realizados
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, pelo
Shopping, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil –
Comitê Empreendedorismo, e apoio do Sebrae. Na ocasião, Ilana destacou o programa de cotas instituído pelo
Senado para mulheres vítimas de violência doméstica.

No dia 12 de março, a equipe do Comitê Permanente
pela Promoção da Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal esteve presente no Fórum Mulher em Foco,
ação de qualidade de vida no trabalho promovida pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em
parceria com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado. Durante três dias, as servidoras da ANTT tiveram
a oportunidade de conhecer as iniciativas do Senado
em favor da igualdade de gênero e raça. Entre as atividades estavam oficinas de ascensão profissional e saúde
e a exibição do filme “Chega de Fiu-Fiu”, de Amanda
Kamanchek e Fernanda Frazão.
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Cúpula do Senado foi iluminada na cor rosa
em homenagem ao Dia da Mulher
Na noite do dia 8 de março, em homenagem ao Dia Internacional
da Mulher, a cúpula do Senado foi iluminada com a cor rosa.
A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas
(ONU) em 1975, mas nasceu no século 20 como um movimento
de reivindicação de trabalhadores de fábricas americanas e
europeias por seus direitos e melhores condições trabalhistas.
O pedido de iluminação especial foi feito pela senadora Rose
de Freitas (PODEMOS-ES) e representou a importância dada
pela Casa à todas as mulheres do Brasil.
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Galeria de fotos feitas por colaboradoras vítimas de violência doméstica
Em comemoração ao mês da mulher, o Senado realizou
uma oficina de fotografia básica para dez colaboradoras
da Casa vítimas de violência doméstica. O curso, realizado no Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), foi ministrado
pelos servidores João Rios, chefe de gabinete do senador
Telmário Mota, e Cláudio Cunha, do Serviço de Ensino
a Distância do ILB. A iniciativa partiu da diretora-geral,
Ilana Trombka, e é intitulada 20 Gritos de Liberdade.
Sobre a importância do projeto, João comentou: “En-

Entre a dureza do concreto e a leveza das plantas…
Foto: Florença.

tendemos que cada foto é um grito de liberdade. Toda vez
que tiramos uma boa foto, acontece uma vibração dentro
da gente. Dessa forma as orientamos a escolherem a
melhor foto, aquela que toca na alma. Por isso, 20 Gritos
de Liberdade: elas estão neste momento aprisionadas por
conta das consequências da vida que levavam”.
Dentre os trabalhos produzidos na oficina, foram
selecionadas 20 fotos para serem expostas na Intranet,
confira algumas delas:

Dever cumprido, voltando pra casa.
Foto: Flor de Liz.

11

Galeria completa: 20 Gritos de Liberdade
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Com o objetivo de chamar atenção ao debate de gênero, a programação
do Março Mulheres contou com eventos promovidos pela DGer e voltados
para a promoção da equidade de gênero e comemoração do Dia da Mulher
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Ilana ministrou palestra sobre equidade de gênero na
Assembleia de Sergipe
A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, foi recebida,
no dia 12 de março, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), onde ministrou palestra sobre
Equidade de Gênero e a Garantia de Oportunidades para
Todos em uma sessão especial em homenagem ao mês
da mulher. Durante o evento, foi debatido o tema violência doméstica e entregue a Medalha Quintina Diniz as
deputadas estaduais e delegadas do estado de Sergipe.

Na oportunidade, Ilana apresentou aos membros e
convidados(as) da Alese o Programa de Assistência a
Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Econômica
em Decorrência da Violência Doméstica e Familiar, que
destina 2% das vagas dos contratos de prestação de
serviços continuados e terceirizados do Senado para
mulheres vítimas de violência.
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Senado participou da 1ª Semana em Referência ao Dia da Mulher na Enap
De 11 a 15 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, aconteceu a primeira edição da
Semana da Mulher, realizada pela Escola Nacional de
Administração Pública (Enap). A primeira edição do evento abordou o tema “Mulheres e Autonomia Econômica”.
Na oportunidade o Senado Federal participou do referido
evento, por meio de sua diretora-geral, Ilana Trombka,
e do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade
de Gênero e Raça, e apresentou ações desenvolvidas
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com o objetivo de conceder oportunidades de emprego
às vítimas de violência doméstica e familiar, bem como
melhorar as relações de trabalho com diversas outras
ações tanto no combate ao assédio moral, ao assédio
sexual. Na oportunidade, o Senado disponibilizou aos
participantes do encontro materiais da campanha contra
o assédio, a cartilha Caminhos (guia de todos os locais
de ajuda às mulheres vítimas de violências) e folheto
“Senado Federal na Promoção da Igualdade de Gênero”.

Lançamento do livro “A Mulher Moderna”,
da Coleção Escritoras do Brasil
A Biblioteca do Senado lançou, na quarta-feira, 20 de março, o livro A Mulher
Moderna, de Josefina Álvares de Azevedo
(1851–1913), primeiro volume da Coleção
Escritoras do Brasil. A iniciativa faz parte da
programação do Março Mulheres, que este
ano destaca o empoderamento feminino.
Segundo a diretora-geral, Ilana Trombka,
o tema é um compromisso da atual gestão para propiciar as condições adequadas
para que a mulher se torne mais confiante e consciente de toda a sua capacidade.
Com a publicação destas obras, será possível dar destaque ao trabalho de mulheres
que não tiveram tanta proeminência em
suas épocas.
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Diretora-Geral foi homenageada
pela Abrig como mulher de destaque

em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Inovação do Distrito Federal (Secti).
A homenagem é voltada para mulheres que tiveram
participação significativa nas áreas de ética, transparência e tecnologia. Além de ser convidada por sua ética e
transparência na gestão como diretora-geral do Senado,
Ilana obteve destaque pela aplicação do programa que
reserva 2% das vagas de trabalhos terceirizados do Senado para mulheres vítimas de violência doméstica. A
entrega da homenagem aconteceu no dia 26 de março.

Talk Show: Eles por Elas, homens
defendendo o combate à violência
contra a mulher

A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, recebeu, no
dia 18 de março, o presidente da Associação Brasileira
de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig), Guilherme Costa, que na ocasião veio convidá-la oficialmente para ser uma das homenageadas do prêmio da Abrig
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Três convidados — um psicólogo, um policial militar e
um antropólogo — defenderam, no talk show “Eles por
Elas”, o enfrentamento mais efetivo contra a violência
contra a mulher. O debate foi a última iniciativa do Março
Mulheres, que este ano destacou o empoderamento feminino. O psicólogo e professor Alfredo de Morais Neto,
destacou que a preocupação sobre o que é importunação sexual precisa ser de todos, inclusive na educação
dos próprios filhos. “Será que estamos educando aqueles
que estão do nosso lado sobre enfrentamento da violência?”, questionou.

Exposição com indicadores de gênero e raça no Senado
Foi aberto no dia 25 de março no Espaço Ivandro Cunha
Lima, a 3ª edição da Exposição Indicadores de Gênero
e Raça, no corredor de acesso ao Anexo 1 do Senado. A
mostra, que teve como intuito fornecer aos colaboradores informações sobre a realidade existente no Senado

para que se possa pensar em medidas de correção, ficou
aberta ao público até 5 de abril. A exposição integrou
a programação do Março Mulheres, iniciativa da Diretoria-Geral (DGer), e foi organizada pelo Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça.
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ABRIL
2019

Exposição na Biblioteca:
“A conquista do voto feminino”

Divulgação da campanha contra
assédio pelo SesoQVT

No dia 3 de março de 2019 foi inaugurada, na Biblioteca
do Senado Federal, a exposição “A conquista do voto feminino”, que mostrou a trajetória de luta das mulheres,
a partir do século 19, pelo direito de votar, garantido em
1932. A exposição apresenta itens do acervo da Biblioteca, Arquivo e Museu do Senado, como livros, revistas,
jornais, fotos, charges e ilustrações sobre o tema.

Dando continuidade à Campanha contra o assédio, a
assistente social Ana Alice Meirelles Vieira, do Serviço
de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho
(SesoQVT), junto com a jovem aprendiz Rayane Araújo
Caldas, equipe do SesoQVT e do Comitê de Equidade de
Raça e Gênero, realizaram várias visitas aos gabinetes
dos(as) senadores(as), com o objetivo de apresentar a
campanha contra o assédio, materializada na cartilha
“Assédio Moral e Sexual no Trabalho”. Um dos contemplados pela apresentação, foi o chefe de gabinete do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), Alexandre Cruvinel Lopes.
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Café com política: Armas contra o machismo
A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, participou de um encontro que
discutiu questões relacionadas ao machismo, ao
feminicídio e à violência
doméstica contra mulheres. O terceiro Café com
Política – edição “Armas
contra o Machismo”, foi
realizado pelo Sindicato
dos Servidores do Poder
Legislativo Federal e do
TCU (Sindilegis).
O evento foi uma ação
da campanha encabeçada pelo Sindilegis pelo
Mês das Mulheres e realizada em 28 de março. Na ocasião, Ilana destacou todas as ações da Casa em vistas
à equidade de gênero: “No dia 1º de fevereiro, quando
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os senadores chegaram ao
Congresso, encontraram
em sua mesa um calendário sobre assédio moral.
A estrutura do machismo
desumaniza a mulher. Por
isso, temos que trabalhar
a educação em todos os
níveis”, comentou.
Tanto o calendário,
quanto o programa de assistência que determina
que 2% das vagas nos contratos de prestação com
mais de 50 trabalhadores
sejam destinadas a vítimas
de violência doméstica, foram iniciativas elaboradas em parceria com o Comitê
Permanente pela promoção da Equidade de Gênero e
Raça do Senado.

Roda de leitura: “Quarto de Despejo – Diário de uma favelada”,
da escritora negra Carolina Maria de Jesus
A Roda da Leitura do dia 25 de abril discutiu o livro
“Quarto de Despejo – Diário de uma favelada”, da escritora negra Carolina Maria de Jesus (1914-1977). Publicado em 1961, a obra contém registros diários da autora,
que vivia em condições de miséria e fome na favela do

Canindé, bairro da cidade de São Paulo. O debate foi
promovido pelo Comitê pela Promoção da Equidade de
Gênero e Raça do Senado Federal e mediado pela consultora legislativa Tatiana Feitosa de Britto.
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MAIO
2019

Inaugurada visita especial sobre
atuação das mulheres no Congresso

Palestra sobre gestão pública e
equidade de gênero no UniCEUB

Foi inaugurado, na manhã do dia 9 de maio, o roteiro temático que conta a história da atuação política das mulheres em diferentes espaços e, especialmente, no Congresso
Nacional. A iniciativa contempla os propósitos de equidade
de gênero estimulados na Casa por meio do Comitê pela
promoção da Equidade de Gênero e Raça. A visita inaugural foi feita com a senadora Zenaide Maia (Pros-RN), a
diretora da Secretaria de Comunicação (Secom), Angela
Brandão, a diretora da Secretaria de Relações Públicas,
Publicidade e Marketing (SRPPM), Cristina Monteiro, e representantes da Procuradoria da Mulher do Senado e da
Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados.

Em mais uma palestra sobre liderança feminina, o Senado foi representado pela participação da diretora-geral,
Ilana Trombka. A apresentação teve como tema central
a gestão pública e os desafios da mulher no mercado
de trabalho e foi voltada para os alunos do curso de
Direito, Gestão Pública e Administração do Campus 2
do UniCEUB, em Taguatinga. A iniciativa foi promovida
pelo Grupo Mulheres do Brasil, do qual Ilana é uma das
líderes e também contou com a presença de membros
do Comitê Permanente pela Promoção da Equidade de
Gênero do Senado.
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Apresentação em São Paulo sobre o programa de cotas para
vítimas de violência doméstica
A diretora-geral, Ilana Trombka, participou da cerimônia
de abertura dos trabalhos do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), na sede da
instituição. Na oportunidade, Ilana apresentou a outras
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instituições o exemplo de boas práticas que o Senado vem
dando no apoio à mulheres em situação de vulnerabilidade
econômica. O destaque da palestra foi para a iniciativa pioneira de reservar 2% das vagas de contratos da Casa com
empresas terceirizadas para mulheres em estado de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica.

Segunda fase de campanha contra assédio sexual e moral no trabalho
Em trabalho incansável no combate ao assédio moral e
sexual no ambiente de trabalho, foi lançada pelo Comitê
Permanente pela Promoção da Equidade de Gênero e
Raça e pelo Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade
de Vida no Trabalho (SesoQVT) do Senado, a segunda
fase da campanha “Senado, ambiente livre de qualquer
tipo de assédio”. Lançada em 28 de maio, a ação contou
com totens, em tamanho real, espalhados pela Casa e
com fotos de colaboradores alertando sobre a importância do combate e prevenção do problema.
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JUNHO
2019

1º Simpósio “A importância da mulher na construção
de um parlamento democrático”
Em uma parceria com a Câmara dos Deputados, a Federação Goiana de Municípios (FGM), a Procuradoria
Especial da Mulher do Senado Federal, por intermédio do senador Luiz do Carmo e com a mediação da
diretora-geral, Ilana Trombka, foi realizado no dia 27
de junho de 2019 o 1º Simpósio “A importância da
mulher na construção de um parlamento democrá-

tico”. O evento contou com a presença de grandes
personalidades do Brasil, como a ministra do Supremo
Tribunal Federal Cármen Lúcia, a atriz Luiza Brunet e a
empresária Janete Vaz, co-fundadora do Grupo Sabin.
Entre os temas debatidos, esteve o empoderamento
feminino, a igualdade de gênero e a participação feminina no Legislativo.
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Produção e divulgação de vídeos
com informações sobre assédio
Ainda como parte da campanha contra o assédio, durante o mês de junho, servidores(as), terceirizados(as),
estagiários(as) e jovens aprendizes receberam, por correio eletrônico e por mensagem em celular, links para
dois breves vídeos com explicações a respeito de assédio
moral e sexual. O material fez parte da segunda fase
da campanha “Senado, ambiente livre de qualquer tipo
de assédio”, lançada no final de maio. Os vídeos, com
pouco mais de dois minutos cada, listam situações que
caracterizam a ocorrência de assédio moral ou sexual,
orientaram colaboradores sobre como denunciar um
caso suspeito ou onde esclarecer dúvidas a respeito.
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Apresentação do Programa
Mulheres em Situação de
Vulnerabilidade em SC

Com o objetivo de falar sobre empoderamento feminino,
equidade de gênero e demais trabalhos realizados no Senado Federal, como a campanha de combate ao assédio
moral e sexual, além de ganhar adeptos ao Programa de
Assistência a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade,
a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka realizou palestra em junho na cidade de Florianópolis-SC. O evento
foi promovido pela Associação Brasileira das Mulheres
de Carreira Jurídica de Santa Catarina (ABMCJ/SC), com
o apoio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC)
e da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

Apresentação de iniciativas
em favor da equidade para
representantes do Sebrae
A diretora-geral do Senado, llana Trombka, recebeu representantes de diversas unidades estaduais do Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O objetivo foi mostrar as iniciativas do Senado Federal voltadas
à promoção da igualdade de gênero, ao combate ao
assédio e ao fim da violência contra a mulher.

Cúpula do Senado iluminada de
laranja pelo fim da violência
contra mulheres
O dia 25 de cada mês é lembrado pela ONU em todo
o mundo como o Dia Laranja pelo Fim da Violência
contra as Mulheres e Meninas, e serve de alerta para
a importância da prevenção e da resposta à violência
de gênero. Por isso, nas noites de 26 e 27 de junho a
cúpula do Senado foi iluminada na cor laranja, a pedido
do senador Luiz do Carmo (MDB-GO). Sendo uma cor
vibrante e otimista, representa um futuro livre de violência, convocando à mobilização todos os meses do
ano, culminando no 25 de novembro, Dia Internacional
pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.
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Observatório da Mulher contra a Violência recebeu especialistas em
prevenção à violência contra a mulher
Como parte do projeto de Cooperação Internacional
Brasil-Austrália na Prevenção à Violência contra a Mulher, o Observatório da Mulher contra a Violência, vinculado à Secretaria de Transparência do Senado, recebeu,
no dia 26 de junho, especialistas australianas em ava-
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liação de políticas de enfrentamento à violência contra
mulheres e crianças. A cooperação foi implementada
pela Escola Superior do Ministério Público da União e
pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios.

Roda de leitura: Assédio Moral,
violência perversa no cotidiano

Senado Federal participa da
Virada Feminina, em São Paulo

Como uma das ações previstas para o Plano de Equidade de Gênero e Raça, as rodas de leitura trazem à discussão temas que visam a promoção da equidade racial
e de gênero no Senado. A segunda roda de leitura do
ano de 2019 debateu o livro Assédio Moral, violência
perversa no cotidiano, da psicanalista e vitimóloga francesa Marie-France Hirigoyen, e contou com a presença
da diretora-geral do Senado, Ilana Trombka. Mediadora
do debate, a servidora Dalva Moura, membro do Comitê
Permanente para a Promoção da Igualdade de Gênero e
Raça, explicou que o objetivo foi discutir o assédio moral
no trabalho, mostrando as principais características desse
tipo de perseguição perversa e apresentando mecanismos para que a vítima perceba a gravidade da situação.

As servidoras Patrícia Coelho, coordenadora da Biblioteca, e a consultora legislativa Roberta Viegas representaram o Senado Federal na Virada Feminina, evento que
visa a incentivar e fortalecer o protagonismo da mulher
em todas as áreas nas quais atuam. Foi a terceira edição
do encontro promovido pela Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp) e pela Liga das Mulheres
Eleitoras do Brasil (Libra). O evento foi realizado no dia
2 de junho de 2019 no prédio da Fiesp, em São Paulo.
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JULHO
2019

Compartilhamento de boas práticas
com a Procuradoria Especial da
Mulher do Senado

Vitrine com documentos sobre
assédio moral e sexual na
Biblioteca do Senado
A campanha contra o assédio contou com uma amostra
preparada pela Biblioteca do Senado com vários títulos
e documentos sobre o tema. Ao todo são 20 publicações
reunidas em uma vitrine, que traz também um QR Code
com acesso a mais de 600 documentos sobre o tema.
A mostra, aberta ao público externo, pôde ser vista de
3 até 31 de julho.

O Comitê Permanente pela promoção da Equidade de
Gênero e Raça do Senado Federal recebeu no dia 4 de julho a coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher
do Senado, Rita Polli, e a colaboradora Elme. O encontro
teve como objetivo compartilhar boas práticas e debater
as ações com a temática de gênero previstas para 2019.
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Workshop Felicidade e propósito com Jacqueline Guedes
A busca pelo bem-estar físico e mental de todos os colaboradores do Senado Federal é um dos maiores compromissos do Senado. Por isso, em 3 de julho a Casa promoveu o workshop “Felicidade e Propósito”, ministrado
pela professora da Fundação Getúlio Vargas e consultora
Jacqueline Rezende. O workshop teve como base o curso
“O jeito Harvard de ser feliz”, o método acredita que a
felicidade é o caminho para o sucesso. Além de estimular
atitudes mentais positivas, o curso reforça que devemos
encontrar oportunidades nas adversidades, ser gentil
com o próximo e celebrar todas as vitórias do dia a dia.
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Senado iluminado de lilás para lembrar os 13 anos da Lei Maria da Penha
Para lembrar os 13 anos da Lei Maria da Penha (Lei
11.340/2006), que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a cúpula e

o Anexo 1 do Senado foram iluminados com a cor lilás,
de 1º a 25 de agosto. O pedido de iluminação especial
foi do senador Nelsinho Trad (PSD-MS).
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AGOSTO
2019

Agosto Dourado: rede de apoio é fundamental para sucesso
da amamentação

Agosto é o mês do incentivo ao aleitamento materno
e, por isso, a Rádio Senado elaborou uma matéria que
destaca a campanha Agosto Dourado e a importância da
rede de apoio para garantir o sucesso da amamentação.

Além disso, é citada uma proposta aprovada no Senado
em março que prevê uma multa para quem constranger
ou impedir uma mãe de amamentar em público.
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Campanha da Rádio sobre violência contra a mulher vence prêmio da CNBB
O Senado, mais uma vez, demonstrou sua determinação no combate à violência contra a mulher. A campanha “Violência contra a mulher não é fake news”,
da Radioagência Senado, ganhou o primeiro lugar no
Prêmio de Comunicação da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB). Concebida para fazer parte das
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ações de engajamento da Rádio Senado no movimento
mundial dos “16 dias de ativismo pelo fim da violência
contra a mulher”, promovido desde a década de 90
pela ONU entre os meses de novembro e dezembro, a
campanha conquistou o prêmio na categoria “Iniciativas em Redes Sociais”.

Roda de conversa sobre desafios da
paternidade
Em busca de uma equidade de gênero mais participativa, alguns pais do Senado compartilharam no dia 28 de
agosto as angústias, desafios e alegrias vividos no universo da paternidade. Numa roda de conversa, realizada
no Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), os participantes falaram sobre temas como as primeiras interações
com o bebê, o fortalecimento do vínculo com a criança,
os benefícios da guarda compartilhada e os danos da
alienação parental. O evento fez parte da programação
dedicada ao mês dos pais na Casa.

Palestra “Mulheres na
Liderança”
A busca por melhores índices de mulheres na liderança de empresas e instituições não para. Por
isso, o Senado trouxe para a discussão a palestra da
doutora em educação Lucelena Ferreira. Ela destacou que “apenas três das 200 maiores empresas
do país são presididas por mulheres”. A afirmação
apresentada aos(às) colaboradores(as) do Senado,
no auditório do Interlegis, evidencia as barreiras de
gênero presentes no âmbito empresarial.
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SETEMBRO
2019

Lançamento do Plano de Equidade
de Gênero e Raça: o primeiro na
administração pública

DGer apresenta campanha
contra assédio a empresas
de terceirizados

O Senado lançou, no dia 3 de setembro, o Plano de Equidade de Gênero e Raça para o período de 2019 a 2021. O
documento — o primeiro de um órgão da administração
pública brasileira — permite à direção da Casa quantificar, acompanhar, orientar e avaliar as ações em favor da
igualdade de oportunidades para servidoras e servidores
no âmbito interno.

Com o apoio do Comitê Permanente pela Promoção da
Equidade de Raça e do Serviço de Saúde Ocupacional
e Qualidade de Vida no Trabalho (SesoQVT), a diretora
geral Ilana Trombka apresentou, no dia 4 de setembro,
a 21 representantes de empresas que têm contratos de
mão de obra com o Senado a campanha contra assédio
moral e sexual.
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Pautas Femininas
Em cumprimento à meta 1.4 do Plano de Equidade de
Gênero e Raça do Senado Federal (incluir, na programação da Rádio Senado, o tema da equidade de gênero e
raça), o programa Pautas Femininas da Rádio Senado
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produziu quatro matérias sobre violência contra a mulher no mês de setembro. O programa consiste em uma
parceria com a Procuradoria da Mulher da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
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Lançamento da Coleção Escritoras
do Brasil na Bienal do Livro do Rio
O Senado lançou na sexta-feira 6 de setembro, durante a
19ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro, mais um volume da
Coleção Escritoras do Brasil, Ânsia Eterna, de Júlia Lopes
de Almeida (1862-1934), uma das "mães" da Academia
Brasileira de Letras, será relançado 116 anos depois da
publicação original, com a presença do neto da escritora,
o arquiteto Cláudio Lopes. O lançamento aconteceu no
Auditório Lapa do Pavilhão Verde da Bienal, no Riocentro.
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DGer e Liga do Bem entregam 2.885
itens doados na campanha
Tudo para Elas
A Diretoria-Geral e a Liga do Bem, que reúne colaboradores voluntários do Senado, entregaram nessa quinta-feira (5), para a Casa Abrigo e para a Associação das
Mulheres de Sobradinho 2, os 2.885 itens e os 341 kits
arrecadados na Campanha Tudo para Elas. São roupas,
calçados, peças íntimas e itens de beleza e de higiene
pessoal, além de brinquedos e roupas infantis, para as
mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelas
duas instituições.

Apresentação da campanha
contra assédio do Senado
Federal na Sudeco

Liga do Bem entrega doações para
mulheres vítimas de violência
doméstica
Em mais um momento de parceria entre o Comitê Permanente pela Promoção da Equidade de Raça e Gênero e
a Liga do Bem, mulheres vítimas de violência doméstica
e acolhidas pelas entidades Casa Abrigo e pela Associação das Mulheres de Sobradinho 2 receberam os itens
arrecadados na Campanha Tudo para Elas. Numa tarde
marcada por descontração e diálogo, as vítimas deixaram, mesmo que por algumas horas, a tristeza de lado
e aproveitaram os momentos de diversão.

O Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado prevê
a parceria com outros órgãos. Dessa forma, com o apoio
do Comitê Permanente pela Promoção da Equidade de
Raça e Gênero, a assistente social Alice Meirelles, do
Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida no
Trabalho (SesoQVT), apresentou no dia 11 de setembro
a campanha do Senado contra assédio moral e sexual
no trabalho a colaboradores da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). Participaram
da palestra servidores efetivos, comissionados e terceirizados, segundo Thiago Borges, coordenador substituto
de Recursos Humanos do órgão.
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Participação feminina na política
nacional foi tema de debate
organizado pelo ILB
Dando continuidade ao debate sobre “a importância da
mulher na construção de um parlamento democrático”,
aconteceu no dia 26 de setembro o 2° Simpósio sobre
esse tema. A iniciativa veio do senador Luiz do Carmo
(MDB-GO), que apresentou o Projeto de Lei 2235/2019,
e o evento foi promovido pelo Instituto Legislativo Brasileiro (ILB). O encontro aconteceu na Ala Nilo Coelho,
no Plenário 2.

Palestra no Pará sobre programa
de equidade do Senado
Com o apoio do Comitê Permanente pela promoção da
Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal, a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, foi convidada pela
Associação Comercial do Pará a proferir palestra sobre
equidade de gênero e raça no evento intitulado "Diversos
Papéis da Mulher no Século XXI", no dia 16 de setembro, em Belém. Na oportunidade, a diretora destacou
as diversas ações realizadas no Senado para promover
a equidade de gênero, em especial o programa de cotas
voltado para as mulheres vítimas de violência doméstica.
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Palestra da filósofa francesa
Gisèle Szczyglak sobre a
importância da equidade de
gênero nas organizações

Palestra com a Rede Memoh:
Homem também deve promover
equidade de gênero, afirmam
palestrantes

O Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado tem,
dentre suas ações, a expansão e o fortalecimento da
liderança feminina, como forma de promover a equidade
de gênero nas organizações. Por isso, convidou a filósofa
francesa Gisèle Szczyglak [pronuncia-se Ziglac], PhD e
expert francesa em Liderança e Mentoria. Além da equidade de gênero, a palestrante destacou a importância
de uma rede de apoio.

Com o objetivo de discutir o papel do homem na sociedade, o publicitário Pedro de Figueiredo afirmou, a
colaboradores do Senado reunidos no auditório do Interlegis, que o homem deve refletir sobre seu modo de
agir consigo mesmo, com o outro e com a sociedade
para promover a equidade de gênero, inclusive no ambiente corporativo. Ele e o geógrafo Caio César, também
presente no encontro, fazem parte do Memoh, grupo de
discussão que promove encontros para falar sobre temas
relacionados à masculinidade.
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OUTUBRO
2019

Mês do Servidor e Outubro Rosa
com atividades conjuntas

Campanha de doação de lenços do
Outubro Rosa

O mês do servidor, foi marcado, também, pelas atividades do Outubro Rosa. A Campanha Mundial é realizada
neste mês para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Como já é de praxe, o
Congresso se ilumina com a cor de referência da campanha, nesse caso o rosa. Além da iluminação, o mês contou com várias atividades marcadas para conscientizar
sobre a data, por exemplo o corte de cabelo para doação
às mulheres que estão realizando quimioterapia, em
parceria com a Liga do Bem, que reúne colaboradores
do Senado que fazem trabalho voluntário.

Dentre as atividades do Outubro Rosa, a Liga do Bem
do Senado, que reúne colaboradores(as) voluntários(as),
promoveu no período de 1º a 25, durante o mês do Outubro Rosa, a segunda edição da Campanha de doação de
lenços à pacientes de câncer ou crianças hospitalizadas.
Ao todo foram mais de 400 itens que fizeram a alegria dos
pacientes do Hospital da Criança e do Hospital de Base.
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Diretora-geral ouve sugestões e anseios da população negra do Senado
Em consonância com ação prevista no Plano de Equidade de Raça e Gênero do Senado Federal, que determina
‘construir grupos de afinidades’, a diretora-geral, Ilana
Trombka, reuniu-se, no dia 3 de outubro, com cerca de
60 servidores para dialogar sobre questões referentes ao
empoderamento dos negros, ao combate ao racismo e às
ações em favor da igualdade de oportunidades no âmbi-
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to interno da Casa. Segundo Ilana, o objetivo do encontro foi ouvir, pessoalmente, as demandas e percepções
da população negra da Casa. A ação faz parte das atividades previstas no Plano de Equidade de Gênero e Raça
do Senado. Ao fim do encontro, alguns participantes se
voluntariaram para participar do grupo que vai discutir,
planejar e desenvolver ações voltadas à questão racial.

Ampliação para 24 meses jornada
reduzida de mãe nutriz
Em cumprimento de meta do Plano de Equidade de
Gênero e Raça do Senado Federal, foi aprovado pelo
Ato nº 3/2019, a concessão do aumento do tempo da
jornada reduzida de trabalho, de 15 para 24 meses, às
mães que amamentam. O Ato foi publicado no dia 3 de
outubro, quando passou a vigorar.

Defensor público de SP visita a DGer
para conhecer ações de equidade e
ampliar parceria da Casa
Em 8 de outubro de 2019, diretora-geral do Senado, Ilana
Trombka, recebeu em seu gabinete, o representante da
Defensoria Pública do estado de São Paulo. Na ocasião,
o defensor público Rafael Pitanga Guedes, responsável
pelo posto de atendimento jurídico gratuito ao cidadão
na Assembleia Legislativa do estado, veio ao Senado com
o intuito de conhecer as políticas de equidade de gênero
e o intenso trabalho no combate ao assédio.
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Pautas Femininas
As Pautas Femininas, produzidas pela Rádio Senado,
em conformidade com a meta 1.4 do Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal (incluir, na
programação da Rádio Senado, o tema da equidade de
gênero e raça), tiveram como temas no mês de outubro
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o feminicídio, o Dia da Menina e o Outubro Rosa. Ao todo,
foram 5 matérias produzidas. O programa consiste em
uma parceria com a Procuradoria da Mulher da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.
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Exposição: A Força da Mulher
Em mais uma parceria durante o Outubro Rosa, o Senado abriu no dia 9 de outubro a exposição A Força da
Mulher, série com 15 fotos produzidas pela Associação
das Mulheres Mastectomizadas de Brasília (Recomeçar).
A mostra, na Senado Galeria, ficou aberta ao público até
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o dia 18 e teve como objetivo conscientizar as pessoas
sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de
mama. A cerimônia contou com a presença da senadora
Zenaide Maia (Pros-RN) e da deputada federal Carmen
Zanotto (Cidadania-SP).

Outubro Rosa: colaboradoras que
fizeram mamografias puderam
contar com consultas gratuitas
Ainda na programação do Outubro Rosa, funcionárias
terceirizadas do Senado aproveitaram um café da manhã
especial na recepção do Sistema Integrado de Saúde
(SIS). Embalado por apresentações musicais do Coral do
Senado, o encontro marcou as boas-vindas e o início dos
atendimentos com mastologistas das colaboradoras que
fizeram os exames de mamografia gratuitos oferecidos
pelo Senado. Ao todo cem vagas foram preenchidas para
atendimento das colaboradoras.
A organização da ação aconteceu em parceria com a
Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor (Coasas) e
a Coordenação-Geral de Saúde do Senado, com o apoio
da Procuradoria Especial da Mulher, da Secretaria de Comunicação Social do Senado e da Secretaria da Mulher
da Câmara dos Deputados.

Ações de promoção da equidade
no Senado foram apresentadas
em Seminário

Um dos objetivos do eixo temático ‘Gestão’ do Plano
de Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal, é de
compartilhar instrumentos de estímulo à ocupação de
mulheres em cargos de chefia, incluindo raça e etnia.
Com esse intuito, a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, falou a lideranças femininas do Brasil e do Mercosul
sobre sua experiência à frente da direção da Casa. Ela foi
uma das palestrantes do painel “Mulheres no comando:
desafios e aprendizados” do Seminário Internacional
IASP/WIA/WIT – Interfaces entre Concorrência e Comércio Internacional, realizado em São Paulo.
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Comitê recebe equipe da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher
Em 24 de outubro o Comitê Permanente pela promoção da Equidade de Gênero e Raça recebeu a equipe da
Comissão Permanente Mista de Combate à Violência
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contra a Mulher do Senado Federal. O encontro teve
como objetivo estruturar parcerias para a realização de
ações em defesa da mulher.

Senado auxilia ANAC na criação de
um Comitê de Gênero e Raça
A coordenação do Comitê Permanente pela promoção
da Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal, à
convite da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC),
realizou em outubro uma reunião com a equipe de
gestão de pessoas deste órgão. O objetivo do encontro foi auxiliar na criação de um Comitê de Gênero e
Raça da ANAC.

Laço humano em frente ao
Congresso para conscientizar sobre
a prevenção ao câncer de mama
O laço, símbolo do Outubro Rosa, foi formado por 60
mulheres em frente ao Congresso Nacional, na manhã
do dia 23 de outubro, para chamar a atenção para a importância de investimento público na prevenção e tratamento do câncer de mama. Promovida pela Recomeçar
(Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília),
a ação também contou com o apoio das Procuradorias
da Mulher do Senado e da Câmara e da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher.
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Plano de Equidade do Senado
foi apresentado à Comissão
Permanente Mista de Combate
à Violência contra a Mulher
A convite da Comissão Permanente Mista de Combate
à Violência contra a Mulher, a diretora-geral do Senado,
Ilana Trombka, apresentou em Audiência Pública, no dia
30 de outubro, o Plano de Equidade de Gênero e Raça
da Casa. Presidente do colegiado, a senadora Zenaide
Maia (PROS-RN) disse que a iniciativa é importante em
um país, como o Brasil, em que 30,5 milhões de lares são
comandados por mulheres. O dado, segundo a parlamentar, refere-se a 2018 e foi repassado a ela pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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Dezenas de colaboradoras
participam da ação Corte Solidário
e renovam o visual
Em mais uma ação do Outubro Rosa a parceria com a
Liga do Bem trouxe frutos. A Campanha Corte Solidário
deu às colaboradoras do Senado a possibilidade de doar
cabelo para confecção de perucas destinadas a mulheres em tratamento contra o câncer e, em contrapartida,
renovar o visual com ótimos profissionais. A ação atraiu
cerca de 50 mulheres do Senado ao Espaço Ivandro
Cunha Lima no dia 17 de outubro.

Ilana participa de debate sobre violência contra a mulher em São Paulo
A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, participou no dia 30
de outubro de debate a respeito
do combate à violência contra a
mulher. A conversa, que contou
também com a presença da delegada Rossana Camacho e das
procuradoras de justiça Gabriela
Mansur e Valderez Abbud, aconteceu em Atibaia – SP, no 19º
Congresso FACESP (Federação
das Associações Comerciais do
Estado de São Paulo). Ao fim do
painel, o evento recebeu a empresária Luiza Trajano que contou sobre o Magazine Luiza ter
criado uma linha para denúncias
e apoio às vítimas de violência
contra a mulher, após uma das
gerentes da loja ter sido vítima
de feminicídio. A empresa oferece inclusive advogado, psicólogo
e moradia para que seja possível
a saída da vítima do perverso ciclo da violência.
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NOVEMBRO
2019

Lançamento do livro
“Ânsia Eterna” da coleção
“Escritoras do Brasil” na UnB
Atendendo convite da Livraria da Universidade de Brasília, foi lançado, no dia 6 de novembro, o segundo
volume da coleção Escritoras do Brasil, o livro Ânsia
Eterna, que reúne contos da escritora carioca Júlia
Lopes de Almeida (1862-1934), também teatróloga,
abolicionista e feminista. A edição digital pode ser baixada gratuitamente. O evento contou com a presença
da diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, da Reitora
da Universidade Márcia Abrahão, coordenadoras das
Bibliotecas do senado e da UnB, bem como membros
do Comitê Permanente pela Promoção da Equidade de
Gênero e Raça do Senado Federal.

Visita ao Museu do
Holocausto em Curitiba
Como forma de buscar referências para o cumprimento
de ações do Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal, no dia 18 de novembro de 2019, a diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombka, visitou o Museu
do Holocausto em Curitiba-PR. Na oportunidade, Ilana
também visitou a exposição “Nossa luta: a exposição aos
negros durante o holocausto”, na Biblioteca Pública do
Paraná. Também estavam presentes a Coordenadora Pedagógica do Museu, Denise Weishof, e o idealizador do
Museu, o empresário Miguel Krigsner. A diretora articulou
com os presentes a possibilidade de trazer a exposição
para o Senado Federal e, de acordo com o Planejamento
de 2020, a mostra está prevista para o mês de maio.
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Pautas femininas
Em novembro, foram produzidos 4 programas Pautas
Femininas, pela Rádio Senado. Os temas debatidos foram desde a questão de raça, em homenagem ao Dia
da Consciência Negra, até a violência contra a mulher.
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O programa é elaborado em conformidade com a meta
1.4 do Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado
Federal (incluir, na programação da Rádio Senado, o
tema da equidade de gênero e raça).

Participação no Intercâmbio Brasil-África pela Proteção da Mulher
A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, representou
a Casa no Intercâmbio Brasil-África pela Proteção da Mulher. O objetivo foi trazer para debate dentro do Senado
questões ligadas ao acesso à justiça e à construção de
espaços de promoção da igualdade. Nesse sentido, Ilana
reforçou a importância de dar visibilidade aos casos de feminicídios e falou sobre a iniciativa do Senado que destina
uma cota especial para contratação de colaboradoras em
situação de vulnerabilidade econômica em decorrência
de violência doméstica e familiar. Promovido pelo Banco
Mundial e pela Secretaria da Mulher do Distrito Federal, o
evento teve início no dia 1º de novembro e seguiu até o dia
4, no Espaço Israel Pinheiro, na Praça dos Três Poderes.

Comitê participa de audiência na
CDH sobre o Dia Nacional da
Consciência Negra

Em 18 de novembro o Comitê Permanente pela Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal participou de
audiência pública promovida pela Comissão de Direitos
humanos para discutir a importância do Dia Nacional
da Consciência Negra (20 de novembro) na garantia dos
direitos da população negra. Na ocasião, representantes da sociedade civil pediram políticas voltadas para o
enfrentamento do racismo, garantia dos direitos humanos para a população negra e a inclusão do negro no
mercado de trabalho.
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Audiência Pública sobre o tema:
“Vinte de Novembro, pra quê?”
Com o tema ‘Vinte de Novembro pra quê?’, foi realizada
no dia 22 de novembro uma sessão especial para comemorar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
(20 de novembro — Lei 12.519, de 2011) e homenagear
a Fundação Cultural Palmares. A sessão especial contou
com a presença de participantes do Comitê Permanente
pela Promoção da Equidade de Raça e Gênero do Senado Federal e foi requerida pelos senadores Paulo Paim,
Zenaide Maia (Pros-RN), Telmário Mota (Pros-RR), Mailza Gomes (PP-AC), Randolfe Rodrigues, Angelo Coronel
(PSD-BA), Fabiano Contarato (Rede-ES), Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), Luiz do Carmo (MDB-GO), Leila Barros (PSB-DF), Jorginho Mello (PL-SC), Chico Rodrigues (DEM-RR)
e Roberto Rocha (PSDB-MA).
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Palestra do Senador Nelsinho Trad:
a importância da prevenção do
câncer de próstata
Em mais uma parceria com o Sistema Integrado de Saúde (SIS), o Comitê Permanente pela Promoção da Equidade de Raça e Gênero do Senado Federal participou
da programação do Novembro Azul, que conscientiza
a população masculina sobre o câncer de próstata. A
ação, programada para o mês, contou com a participação do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) que levou em
uma palestra leve e descontraída importantes informações sobre esse tipo de câncer. No evento, o senador
afirmou que o Senado providenciará, no próximo ano,
laboratório de análises clínicas para colaboradores da
Casa realizarem o exame de PSA, que pode identificar o
câncer de próstata.

Sessão do Senado no Dia
Internacional da Não-Violência
Contra a Mulher

Lançamento do 3º volume de
Escritoras do Brasil na Feira de
Porto Alegre

No dia 25 de novembro, a convite da Comissão de Direitos Humanos, o Comitê Permanente pela Promoção
da Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal, por
intermédio da diretora-geral Ilana Trombka, participou
de sessão especial em homenagem ao Dia Internacional
para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e na
oportunidade apresentou as ações do Comitê. A homenagem foi requerida pelos senadores Izalci Lucas (PSDB-DF), Confúcio Moura (MDB-RO), Kátia Abreu (PDT-TO),
Styvenson Valentim (Podemos-RN), Plínio Valério (PSDB-AM), Paulo Rocha (PT-PA) e Arolde de Oliveira (PSD-RJ).
O lançamento do terceiro volume da Coleção Escritoras
do Brasil, foi concretizado na Feira do Livro de Porto
Alegre, a obra Opúsculo Humanitário, escrito em 1853,
pela escritora e educadora Nísia Floresta. O lançamento aconteceu no dia 11 de novembro e contou com a
presença da diretora-geral do Senado, Ilana Trombka.
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Apresentação no Paraná sobre
programas de equidade de
gênero do Senado

Senado promove ações para criar
um ambiente livre de desigualdade
e racismo
No mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra — celebrado em 20 de novembro —, o Senado realizou a terceira reunião do Grupo de Afinidade de Raça,
criado para discutir ações que promovam a igualdade
de oportunidades entre todos os colaboradores da Casa.
O encontro, que ocorreu em 27 de novembro, fez um
balanço do que foi cumprido desde a última reunião,
segundo Dalva Moura, coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça.

Em 18 de novembro, atendendo a mais um convite, desta
vez feito pela Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica do Paraná (ABMCJ – PR), a diretora-geral do
Senado, Ilana Trombka, palestrou sobre o Programa de
Assistência a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade e
sobre os projetos para promoção da equidade de gênero
no Senado. O evento ocorreu no Plenário Pedro Ribeiro
Tavares do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
(TRT-9), em Curitiba.
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Plano de Equidade de Gênero e Raça
é divulgado em seminário no MS
O Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais
(NCas) do Senado esteve presente no 3º Seminário Sulmato-grossense de Gestão Socioambiental no Poder
Judiciário, realizado no dia 20 de novembro, em Campo
Grande. O evento foi promovido pelo Tribunal de Justiça
(TJ-MS). Karin Kassmayer, coordenadora do NCas, proferiu a palestra “Metodologia e Implementação do Plano
de Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal”.

Terceira fase de campanha contra assédio sexual e moral no trabalho
Teve início, no dia 20 de novembro, a terceira fase da
campanha educativa contra o assédio moral e sexual
no trabalho. Neste momento da ação, foram veicula-

dos vídeos com senadores e colaboradores da Casa
alertando sobre a importância do combate e prevenção
do problema.
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Biblioteca do Senado lança boletim
com títulos de autoras negras

Ilana destaca ação do Senado no
combate à violência contra as
mulheres
O programa do Senado Federal destinado a dar apoio às
mulheres vítimas de violência doméstica está se expandindo para o resto do país. A informação foi destacada
pela diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, durante
a sessão especial que lembrou o Dia Internacional de
Não-Violência Contra a Mulher, realizada no dia 25 de
novembro. A ação desenvolvida pelo Senado destina
uma cota especial para a contratação de servidoras terceirizadas contratadas. Segundo Ilana, a experiência,
que já tem três anos de implantação, mostrou-se bem-sucedida e ganhou alcance nas instituições públicas do
Distrito Federal e em todo o Brasil.

Em homenagem ao Dia da Consciência Negra e em cumprimento às ações do Plano de Equidade de Gênero e
Raça, a Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho lançou, no
dia 20 de novembro, o primeiro Boletim de Bibliografias
Selecionadas – Autoras Negras: Protagonismo Feminino. Foram selecionadas 15 obras de autoras negras de
diversos países que estão entre as mais de 100 obras
disponíveis no acervo das bibliotecas da Rede Virtual de
Bibliotecas (RVBI) sobre o assunto.
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Colóquio sobre violência de
gênero e mídia em parceria
com o Correio Braziliense
A senadora Zenaide Maia (PROS-RN), presidente da
Comissão Mista de Combate à Violência Contra a
Mulher, e a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka,
participaram do 1º Colóquio de Violência de Gênero
e Mídia, realizado no dia 28 de novembro. Parceria
entre o Comitê Permanente de Promoção da Equidade de Gênero e Raça do Senado e o jornal Correio
Braziliense, o evento faz parte da campanha de 16
dias pelo fim da violência contra a mulher, iniciada
em 20 de novembro.

Lançamento do Comitê de
Equidade da Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac) inspirado
em ações do Senado
A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, participou do
lançamento do Comitê de Equidade da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no dia 29 de novembro. Na
ocasião, representantes da entidade destacaram que a
criação do comitê teve como inspiração as políticas de
gênero e raça adotadas pelo Senado nos últimos anos, a
exemplo do lançamento, em setembro, do Plano de Equidade de Gênero e Raça para o período de 2019 a 2021 — o
primeiro de um órgão da administração pública brasileira.
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DEZEMBRO
2019

Audiência Pública sobre prevenção e enfrentamento aos crimes de
violência doméstica e familiar
A Comissão Mista de Combate à Violência contra a
Mulher (CMCVM) debateu, no dia 4 de dezembro, o
papel do Formulário Nacional de Risco e Proteção à
Vida (Frida) como mecanismo de prevenção e enfrentamento aos crimes de violência doméstica e familiar.

A audiência pública foi requerida pela deputada Elcione Barbalho (MDB-PA), vice-presidente da comissão.
Convidada para o debate, a atriz e ativista Luíza Brunet
relembrou a sua trajetória. Em junho de 2017 sofreu
violência por parte do então marido.
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Campanha do Laço Branco: homens no apoio ao combate
da violência contra mulher
A partir do dia 6 de dezembro, data em que se comemora o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo
Fim da Violência contra as Mulheres, os servidores e
colaboradores do Senado puderam expor seu apoio à
causa na campanha Laço Branco, movimento que convida os homens a participarem da ação Eu digo não à
violência contra as mulheres por meio de fotografias
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tiradas com plaquinhas que trazem frases diversas sobre
o tema. A campanha foi organizada pela Diretoria-Geral,
com apoio do Comitê Permanente pela Promoção da
Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal, e teve
como objetivo sensibilizar o público masculino sobre a
importância do fim da violência contra a mulher.
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Pautas femininas

Palestras sobre assédio (SesoQVT)
No dia 18 de dezembro aconteceram 2 palestras sobre
assédio moral e sexual, voltadas para os estagiários(as)
recém-chegados(as) do Senado Federal. A ação foi realizada pelo Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade
de Vida No Trabalho (SesoQVT) e faz parte do Programa
de Integração de Estagiários, que ocorre toda última
semana de cada mês.

Comissão de Educação, Cultura
e Esporte (CE) aprova criação
da Semana da Mulher Senadora
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) aprovou
o projeto de resolução que cria, no âmbito do Senado, o
programa Semana da Mulher Senadora (PRS 80/2019). A
intenção da proposta, da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS), é incentivar as cidadãs a se envolverem mais com
a política e com as pautas ligadas à igualdade de gênero.
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Colaboradores do Senado e da
Câmara participaram de corrida
pelo fim do feminicídio

Ações do Senado contra o assédio
são apresentadas no Ministério
da Infraestrutura

Colaboradores do Senado Federal e da Câmara dos Deputados acordaram cedo, no dia 15 de dezembro, para
participar da Corrida e Caminhada Contra o Feminicídio, evento organizado com o tema do enfrentamento à
violência contra mulher e com três modalidades: caminhada de 3km e duas corridas de 5km e 10km. As duas
últimas foram escolhidas pelos colaboradores das Casas,
que largaram às 7h, em frente ao Museu da República.

A servidora Ana Alice Meirelles Vieira, do Serviço de
Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida (SesoQVT),
compartilhou com funcionários do Ministério da Infraestrutura, no dia 6 de dezembro, as iniciativas do Senado
de combate e prevenção ao assédio moral e sexual no
trabalho. No dia 22 de novembro, a assistente social
também ministrou, no Auditório Petrônio Portella, uma
palestra para os funcionários terceirizados da Casa. As
duas atividades fizeram parte da terceira fase da campanha Senado, ambiente livre de qualquer tipo de assédio.
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