“No dia que for possível à mulher
amar-se em sua força e não em sua
fraqueza; não para fugir de si mesma,
mas para se encontrar; não para se
renunciar, mas para se afirmar, nesse
dia então o amor tornar-se-á para
ela, como para o homem, fonte de
vida e não perigo mortal”.
Simone de Beauvoir
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APRESENTAÇÃO

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 4.606

a título gratuito, de forma irrevogável e perpétua, a

mulheres foram assassinadas em 2017 – mas apenas 621

exibição do vídeo em mídias e programas veiculados pela

A segunda edição do Concurso de vídeo – 1 Minuto contra a

casos foram notificados como feminicídio. Dentre tantas

comunicação da Câmara de Deputados, do Senado Fede-

Violência vai abordar o combate ao feminicídio e despertar

reflexões e lamentos, fica a certeza de que algo é preciso

ral e em eventos organizados pela Comissão Permanente

a sororidade nas mulheres. O concurso é uma forma de

ser feito, as mulheres estão sendo mortas. 1 MULHER É

Mista de Combate à Violência Contra a Mulher.

aproximação e participação da sociedade das atividades

ASSASSINADA A CADA 2 HORAS.

da Comissão, além de um estímulo a criatividade e
produção de materiais pedagógicos capazes de fomentar
o debate sobre a violência e o resgate do protagonismo
das mulheres. Os vídeos serão divulgados nas TV Câmara
e Senado, disponibilizados às escolas e comunidades para
oportunamente dialogar com as pautas das mulheres e
analisar os caminhos percorridos por elas.
Em 2016 realizamos a primeira edição do concurso que
superou nossas expectativas. Recebemos narrativas

CONCURSO DE VÍDEO CURTA METRAGEM
POR CELULAR DA COMISSÃO PERMANENTE
MISTA DE COMBATE À VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER.

“1 MINUTO CONTRA A VIOLÊNCIA”
TEMA: FEMINICÍDIO,
QUE CRIME É ESSE?

forças propulsoras de transformação, pois muitos são
baseados em histórias reais e encorajam outras mulheres
a romperem com a situação de violência, além de
instrumento de divulgação da Lei 13.104/2015 que define
o feminicídio como homicídio qualificado e inclui no rol
dos crimes hediondos. (Lei do Feminicídio)
O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no
mundo. Segundo o Mapa da Violência 2015 entre 1980 e
2013, mais de 100 mil brasileiras foram mortas apenas por
serem mulheres. “E se considerarmos os últimos dados de
mortes por agressão do sistema de saúde verificamos que
50% das vítimas de homicídio do sexo feminino no Brasil
são mortas por parentes, dos quais 33% são os maridos
ou companheiros. Sob este critério, é de se esperar
que ao menos 2.200 mulheres tenham sido vítimas de
feminicídios íntimos no ano passado.”

www.senado.leg.br/senado/hotsites/concurso_feminicidio/

COMISSÃO PERMANENTE MISTA DE
COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
A Comissão foi instalada em março de 2015 como desdobramento e recomendação dos trabalhos da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que tratou da
Violência Contra a Mulher, realizada em 2012. Conheça
nosso trabalho:

criativas, elaboradas a partir das mais diversas
linguagens e manifestações culturais. Os vídeos serão

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:

PARTICIPE!
a. A inscrição será feita por meio do site www.senado.leg.

legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?4&codcol=1774

OBJETIVOS DA CMCVM

br/concurso1minutocontraviolencia, no qual será preen-

a.Investigar a situação da violência contra a mulher no

chida uma ficha técnica solicitando os dados de cada par-

Brasil;

ticipante, pseudônimo, sinopse do vídeo, especificações

b. Apurar denúncias de omissão por parte do poder públi-

do celular utilizado e o link do vídeo, após a realização do

co com relação à aplicação de instrumentos instituídos em

upload em conta no site YouTube.

lei para proteger as mulheres em situação de violência;

b. O vídeo deve ser identificado da seguinte forma: “CON-

c. Propor projetos de lei na garantia dos direitos das

CURSO 1 MINUTO CONTRA A VIOLÊNCIA – título escolhido.

mulheres;

c. A inscrição somente será efetivada com o recebimento

d. Fomentar debates e discussões sobre o enfrentamen-

de todos os itens solicitados.

to à violência contra a mulher.

d. A inscrição é gratuita.
e. A inscrição será aberta no dia 8 de agosto e encerrada
no dia 31 de outubro de 2018.
f. Com a inscrição finalizada a/o participante aceita cumprir automaticamente as regras do presente regulamento.
Concede o uso de direito autoral, permite e autoriza,

PRESIDENTE: Deputada Elcione Barbalho
VICE-PRESIDENTE: Senadora Rose de Freitas
RELATORA: Deputada Luizianne Lins

