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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Mulher

 

ATA

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Aos vinte e sete dias do mês de setembro, de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se a nona Reunião Ordinária do Conselho dos Direitos da
Mulher do Distrito Federal - CDM/DF, por videoconferência e link disponibilizado pela Secretaria de Estado da Mulher - SMDF, com os seguintes pontos de
pauta: 1- Abertura; 2- Informes; 3- Outubro Rosa 4- Nota de Repúdio ao Perfil nas redes sociais: Mulheres do Mal; 5- Assuntos Gerais; 6- Encerramento. A
reunião iniciou-se com a checagem de presença da totalidade dos membros do Conselho: Poder Público: 1. Ericka Filippelli, presidente do Colegiado;
2. Denise Rodrigues Parreira (SEEC); 3. Lúcia Nascimento Andrade (SEE-DF); 4. Meire Lucia Gomes Monteiro Mota Coelho (SEGOV); 5. Melissa
Massayury Assunção Ba�sta (SEJUS); 6. Rita de Castro Hermes  Meira Lima (DPDF); 7. Rosineide de Araújo Silva Sá (SSP); 8. Vanessa Cris�na Assis Fernandes
Vidal Salmito (CACI). 9- Maria de Lourdes (SEDES) 10- Viviane Albuquerque (SES). Com as conselheiras da Sociedade Civil: 1. Agna Alves Cruz (COLETIVO DE
MULHERES COM DEFICIÊNCIA); 2. Vilma Francisca Alves (CMCBR); 3. Sara Tardim (MULHERES EM SEGURANÇA); 4. Lúcia Divina Bandeira Bessa Mar�ns
(ABMCJ); 5. Ivonete Ribeiro dos Santos (AMSII); 6. Joana Darc Alves Barbosa Vaz de Mello (OAB-DF); 7- Mara Regina Dalnegro (FMM) 8- Ormezina Falcão de
Lima; 9- Laura Eli (UBM); 10-Wilma dos Reis Rodrigues (MMM); 11- Vilmara  (CUT) Com as representantes das En�dades Suplentes: 1. Francisca Elicleuda
Pereira  da Silva Couto (ASSOCIAÇÃO  DESPERTAR SABEDORIA NO  SOL NASCENTE); 2. Lúcia Erineta de Ceia (MULHERES FEMINICÍDIO NÃO); 3. Marcia Regina
da Paz (INSTITUTO COMPARTILHAR).4- Moema Passos (ABRA); Com as Senhoras Cin�a Costa e Renata Lavareda, representando o Ministério Público do
Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT).  Com a Senhora Maria Britânia Brito Vianna Peres, assessora do Gabinete Parlamentar da Deputada Julia Lucy, da
Câmara Legisla�va do Distrito Federal -CLDF. Com a Senhora Roberta Cantarela, representando Coordenação das Mulheres da Universidade de Brasília-UnB.
Com a Senhora Gislaine Carneiro, do Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Jus�ça do Distrito Federal e dos Territórios. Com a Secretária Execu�va do
Conselho dos Direitos da Mulher, Michelle Carneiro de Abrantes Silva. E com a Assessora do Conselho dos Direitos da Mulher, Tayná de São José Caldas. A
Secretária de Estado da Mulher e presidente do referido Conselho, Ericka Filippelli, deu início a ordem do dia com a aprovação da Ata da Reunião Ordinária
do mês de agosto do corrente ano, enviada, por e-mail, para apreciação e ponderação de todas as conselheiras. A referida Ata foi aprovada por
unanimidade. A presidente do colegiado informou  sobre o o�cio recebido para a par�cipação do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal no
Seminário Nacional, Regional e do Distrito Federal para avaliação das propostas aprovadas na II Conferência Nacional de Saúde das Mulheres realizada em
2017 com Tema: Saúde das Mulheres: Desafios para a Integralidade com equidade. Nas seguintes datas: - 29 de setembro de 2021 – Realização da Etapa do
Distrito Federal do III Seminário Nacional de Saúde das Mulheres com acompanhamento via YouTube/SES-DF . - 1 e 2 de outubro de 2021 – Realização da
Etapa Regional – Centro Oeste do III Seminário Nacional de Saúde das Mulheres. (par�cipação das indicadas deste conselho). - 25 de novembro de 2021 –
Encerramento do III Seminário Nacional de Saúde das Mulheres com acompanhamento via YouTube/CNS. Informou também as ações realizadas pela
Secretaria de Estado da Mulher no mês de Setembro: - Observatório da Mulher do DF agora faz parte da Lei Orgânica do DF; - SMDF marca presença em
espaço da mulher na 25ª edição da feira do Morango de Brazlândia; - Ação da Mulher no campo dia 17/09 no Assentamento Renascer Palmares em
Sobradinho; - SMDF marca presença no evento da Área de Segurança Prioritária  da Secretaria de Segurança Pública, que ofereceu uma programação
especial no Centro Olímpico na Estrutural para moradores do Bairro Santa Luzia.  - Ação da Mulher no campo dia 24/09 no Assentamento 1º de Julho em
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São Sebas�ão. - SMDF apoia a Campanha “Mulheres Amigas”, parceria da ONG Américas Amigas com a Pfiezer. A inicia�va ofereceu exames gratuitos de
detecção do câncer de mama para mulheres em situação de vulnerabilidade social com idade a par�r de 40 anos. - Unidade Móvel da SMDF esteve no
Gama e levou diversos serviços para as mulheres entre eles: 1-Agendamento dos exames preven�vos e mamografias; 2- Testes rápidos de Hepa�te B e C,
Glicemia, HIV e Sífilis; 3- Rodas de conversas sobre a saúde da mulher; 4- Orientações do Conselho Tutelar e Atualizações do bolsa família. - SMDF realiza
ação para a promoção da saúde mental e �sica das mulheres na Casa Ako�rene em Ceilândia. A Senhora Agna Cruz se colocou a disposição para representar
o pleno no III Seminário de Saúde da Mulher. A Secretária Erika Filippelli apresentou a agenda de ações para o Outubro Rosa, explanou sobre o conceito do
Outubro Rosa que é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnós�co o câncer de
mama precoce. Ressaltou sobre a importância do exame de mamografia, onde segundo o Ins�tuto Oncoguia, diagnos�ca o câncer  precocemente e
aumenta significantemente as chances de cura, 95% dos casos iden�ficados em estágio inicial têm possibilidade de cura. Falou que de acordo com a
Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) das 11,5 milhões de mamografias que deveriam ter sido realizadas no ano passado, apenas 2,7 milhões foram
feitas. A diminuição acentuada do exame é um fator de risco para milhares de mulheres e um alerta para a importância da campanha. Dessa forma,
ressaltou que a mamografia é imprescindível, sendo o principal método para o rastreamento da doença. Por isso o obje�vo desta Campanha é compar�lhar
informações e promover a conscien�zação sobre a doença, promover ações de promoção da saúde �sica e mental, proporcionar maior acesso aos serviços
de diagnós�co e de tratamento, contribuir para a redução da mortalidade, realizar ações de prevenção e educação em saúde. A estratégia adotada pela
Secretaria da Mulher será: 1-Disponibilizar a carreta do SESC  em duas Regiões Administra�vas de forma complementar aos serviços da Rede SUS  -
mamografia e citopatológico; 2-Locais: Casa da Mulher Brasileira em Ceilândia e Planal�na; 3-Visitar as Cidades com unidade móvel da SMDF realizando
dinâmica de autoexame de mama e cadastramento para exames na Carreta do SESC e na Rede SES; 4- Inauguração do mamógrafo no CESMU
-01/10/2021;5- Lançamento da Exposição de fotografias  - Palácio do Buri�, CLDF e Câmara Federal – 04/10/2021;7- Iluminação dos monumentos do GDF na
cor Rosa durante todo o mês; 8-Mobilização de toda Rede SES para a realização da mamografia; 9- Mu�rão de cirurgia de reconstrução mamária – HRAN,
HRT, HRC e HRSAM; 10 Elaboração de materiais informa�vos; 11-Apoio a ações de mobilização em ins�tuições públicas e privadas. O lema desta campanha
será : Se abrace! Se cuide! Se toque! A agenda na íntegra será enviada a todo pleno via e-mail e no grupo do Whatsapp. A senhora Joana D'Arc,
coordenadora da Comissão de Enfrentamento à Violência fez a leitura do relatório da comissão a respeito do estudo que fizeram sobre o Perfil ''Mulheres do
Mal''. Tratou-se de análise de conteúdo de Instagram, em tese, ofensivo à dignidade da mulher. Chegou ao conhecimento da representante da OAB-DF e
também Coordenadora desta Comissão Técnica, no dia 30 de agosto do ano em curso, o conteúdo do Instagram denominado “Mulheres do Mal”. O
mencionado Instagram, em tese, es�mula a violência contra a mulher ao induzir os seus seguidores ao raciocínio de ser a Lei Maria da Penha abusiva por
resguardar os direitos das ví�mas de violência domés�ca e familiar, inclusive com postagens de autoras de crimes, potencializando, por consequência, o
sen�mento de rejeição às polí�cas de defesa dos direitos das mulheres previstos na Lei 11.340/2006. A sugestão da comissão foi o encaminhamento à
Secretaria Nacional dos Direitos da Mulher, bem como ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Comissão da Mulher no Senado e Câmara dos
Deputados, para que esses órgãos, em razão de suas atribuições, possam adotar as medidas per�nentes, considerando que o conteúdo divulgado pelo
Instagram “Mulheres do Mal” não se limitou ao Distrito Federal. Sendo a sugestão aprovada pelo pleno. A Senhora Vilmara sugeriu que todo o pleno
denuncie esta conta no próprio Instagram.  A Senhora Cin�a Costa colocou à disposição toda a equipe do Ministério Público que é responsável por essa
parte ciberné�ca para apuração e ressaltou que a nota de repúdio é de suma importância.  A senhora Denise Parreira solicitou a agenda das ações da
Subsecretaria de Promoção das Mulheres na Secretaria de Estado da Mulher para as conselheiras da Comissão de Autonomia Econômica par�ciparem
efe�vamente; auxiliarem na construção de uma rede de apoio e maior engajamento das mulheres do Distrito Federal. A senhora Viviane Albuquerque
informou ao pleno que deu encaminhamento administra�vo para a comissão que está acompanhando o projeto quanto a pobreza menstrual e que hoje
terá reunião com a Secretaria da Mulher para alinhar o trabalho em conjunto e também junto à Associação do câncer para agilizar a distribuição. A senhora
Elicleuda perguntou se a campanha do Outubro Rosa também chegará com atendimento direcionado pelos postos de saúde. A presidente Ericka Filippelli
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contou sobre o fortalecimento da rede de saúde e disse que o agendamento ocorrerá pelo ônibus, onde a rede de saúde atende. A senhora Viviane
Albuquerque ressaltou que todos os postos de saúde colhem o exame do Papa Nicolau e se houver algum que a sociedade civil tenha conhecimento que
tenha negado este atendimento, pediu a gen�leza de denunciar o mesmo. A senhora Vilmara perguntou se a comissão de saúde tem o levantamento sobre
o aspecto de saúde mental das mulheres. A senhora Viviane Albuquerque ressaltou que a secretaria de saúde está promovendo o matriciamento para
capacitação dos servidores e sugere a Vilmara que entre em conato com ela para dialogar mais detalhes sobre o assunto. Por fim, sanadas todas as dúvidas
e deliberações cabíveis, a Presidente, Ericka Nogueira Siqueira Filippelli, declarou por encerrada a reunião. Nada mais a ser tratado, eu, Michelle Carneiro de
Abrantes Silva, redigi, lavrei e datei a presente ata. Assinada por mim e pelos(as) membros(as) do Conselho presentes na reunião.
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