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Nesta quinta e sexta (14 e 15 de março), a Defensoria Pública da União – DPU, 
com apoio da ONU Mulheres e da Associação Nacional dos Defensores Públicos 
Federais - Anadef, realiza o Seminário Nacional Mulheres em Espaços de Poder 
e Decisão. 

O evento é organizado pela conselheira do Conselho Nacional dos Direitos 
Humanos - CNDH e  Defensora Regional de Direitos Humanos em São Paulo, 
Fabiana Severo, em parceria com o Grupo de Trabalho Mulheres da Defensoria 
Pública da União, coordenado pela Defensora Pública Federal Charlene Borges, 
integrante da Comissão Raça/gênero/LGBTI do CNDH. 

Severo vai mediar o Ciclo de Debates sobre Gênero e Direitos Humanos, que 
encerra o evento na sexta, com o tema Mulheres em Posição de Liderança. A 
mesa terá ainda a participação da conselheira do CNDH Eneida Santos (União 
Brasileira de Mulheres), Amelinha Teles, feminista e ativista de direitos humanos, 
e Laura dos Santos, presidenta do Centro Acadêmico XI de Agosto da Faculdade 
de Direito da USP. O debate, terá, assim, duas lideranças anistiadas pela 
ditadura militar e uma militante da juventude atual, propondo um recorte 
intergeracional de símbolo da resistência feminista. 

Para Eneida Santos, o convite foi recebido com muita satisfação – tanto pelo 
tema, tanto pela composição da mesa. “Infelizmente, a gente escuta um ministro 
do Supremo Tribunal Federal dizer publicamente que não houve ditadura militar. 
No seminário, vou poder contar a experiência que vivi a partir da década de 1960, 
quando fiquei 11 anos vivendo clandestina como camponesa. Junto comigo vai 
estar Amelinha, que também viveu esse momento. Assim, teremos oportunidade 
de mostrar que houve, sim, ditadura militar no Brasil.” Ela completa: “Precisamos 
de pronomes eventos com que haja mais mulheres no espaço de decisões.” 

Para Severo, a expectativa do seminário é “trazer a experiência de mulheres que 
ocupam espaços de poder e decisão, seja no sistema de justiça, na academia 
ou na representação política, buscando o fortalecimento da rede e o 
empoderamento feminino para enfrentar o desafio de viver numa sociedade 
estruturalmente misógina”, afirma. 

Serviço 
 
Seminário Nacional Mulheres em Espaços de Poder e Decisão 
Data: 14 e 15 de março de 2019 
Local: Auditório da DPU em São Paulo – Rua Teixeira da Silva, 217 – Paraíso 
CEP 04002-030 São Paulo (SP) 
Credenciamento no local: quinta-feira (14/03) – 8h30 
Saiba mais em: http://bit.ly/2HqEd1W 

#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial #CNDHAssessoria de Comunicação do 
CNDH 
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