Programação
22 de abril
8h – Credenciamento

9h30 – Abertura pelas representantes das organizações realizadoras do evento: Nilcéa Freire,
Fundação Ford; Nadine Gasman, ONU Mulheres; e Jacira Melo, Instituto Patrícia Galvão.

10h – Painel 1: Mulheres no centro da epidemia de zika, mas fora do foco principal da
mídia
As mulheres são as principais afetadas pela epidemia de zika, mas têm sido apresentadas em
boa parte da cobertura da imprensa como sujeitos secundários, isto é, as transmissoras do
vírus aos fetos e as cuidadoras de bebês com microcefalia.
Painelistas:
Marisa Sanematsu, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão – Mídia e Direitos
Tania Di Giacomo do Lago, professora do Departamento de Medicina Social da Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Jurema Werneck, médica e coordenadora da ONG Criola
Catalina Ruiz-Navarro, jornalista, blogueira feminista e colunista de periódicos na Colômbia e
México
Debatedora: Cláudia Collucci, repórter especial do jornal Folha de S.Paulo

12h30 – Almoço

14h – Painel 2: Acesso à informação e planejamento reprodutivo no contexto da zika
Acesso à informação e assistência é vital! A construção do conhecimento. Os vaivéns da
cobertura. A realidade das mulheres no centro da epidemia. Acesso a testes, exames e
planejamento reprodutivo.
Painelistas:
Maíra Saruê Machado, diretora de pesquisa do Data Popular
Ana van der Linden, neurologista do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira
(IMIP, Recife/PE)
Jacqueline Pitanguy, coordenadora executiva da ONG Cepia – Cidadania, Estudo, Informação,
Pesquisa e Ação
Fernanda Lopes, representante auxiliar do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) no
Brasil
Debatedora: Juliana Nunes, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

17h – Coffee

Programação
23 de abril
9h – Painel 3: As armadilhas da simplificação: síndrome congênita é mais que
microcefalia, mulheres não são só cuidadoras
Os impactos das simplificações e incertezas nas vidas das mulheres: sem informações sobre
as diversas dimensões do problema, não sabem quais são seus direitos e de quem cobrá-los.
Painelistas:
Suzanne Serruya, diretora do Centro Latino-Americano de Perinatologia/Unidade de Saúde da
Mulher e Reprodutiva (CLAP/SMR) da OPAS/OMS
Ana Rita Souza Prata, coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos
Direitos da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Thomaz Rafael Gollop, coordenador do Grupo de Estudos sobre o Aborto e especialista em
Medicina Fetal
Isabel Clavelin, jornalista, professora da Universidade Católica de Brasília (UCB) e assessora de
Comunicação da ONU Mulheres Brasil
Debatedora: Nadine Gasman, representante da ONU Mulheres no Brasil

12h30 – Almoço

14h – Painel 4: Estratégias de políticas públicas, mobilização social e comunicação para
garantia dos direitos das mulheres em tempos de zika
Incerteza não é sinônimo de impossibilidade de ação: quais são as responsabilidades do
Estado, as perspectivas da sociedade civil e o papel da imprensa na articulação da assistência
às mulheres, pesquisa e controle do vetor.
Painelistas:
Debora Diniz, professora e pesquisadora da UnB e da ONG Anis – Instituto de Bioética
Sonia Corrêa, co-coordenadora do Observatório de Sexualidade e Política e pesquisadora associada
da ABIA
Jacira Vieira de Melo, diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão – Mídia e Direitos
Debatedora: Nilcéa Freire, representante da Fundação Ford no Brasil

17h – Coffee de encerramento

Ana Rita Souza Prata é defensora pública desde 2007 e atualmente é
coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos
Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Graduada na
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), é pós-graduada em
Direito Processual Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).

Ana van der Linden é médica pela Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), com pós-graduação em Neurologia Geral e Neurologia Infantil na Clínica
Neurológica da Universidade de São Paulo (USP). Tem especialização em
Neurologia Infantil na Clínica Pediátrica e de Puericultura da Faculdade de
Medicina de Paris e aperfeiçoamento em Neurologia pelo Centro de Saúde da
UFPE. Desde março de 1993 é chefe do serviço de Neurologia Infantil do
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Foi
neurologista infantil do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde de
Pernambuco, aposentada em ambos os cargos.

Catalina Ruiz-Navarro é colunista semanal de diversas publicações na América
Latina. Fundadora e diretora da ONG-revista Hoja Blanca, é co-criadora do
(e)stereotipas – projeto multiplataforma sobre feminismo pop latino-americano,
que difunde as causas e argumentos feministas, e especialista em jornalismo
com perspectiva de gênero e direitos humanos. Professora em Artes Visuais com
ênfase em Artes Plásticas e Filosofia da Universidade Javeriana, com mestrado
em Literatura na Universidade de Los Andes. Trabalhou como oficial de
Comunicações para a Women's Link Worldwide e foi coordenadora de
Comunicacão para a JASS Mesoamérica.

Cláudia Collucci é repórter especial e colunista do jornal Folha de S.Paulo,
especializada na área da saúde. Graduada em Jornalismo, mestre em História da
Ciência pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e pósgraduada em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, foi
bolsista da University of Michigan e da Georgetown University, onde pesquisou
sobre conflitos de interesse e o impacto das novas tecnologias em saúde. É
autora dos livros Quero ser mãe e Por que a gravidez não vem? e co-autora de
Experimentos e Experimentações.

Debora Diniz é antropóloga, professora na Faculdade de Direito da
Universidade de Brasília e pesquisadora da Anis – Instituto de Bioética. É
também escritora e documentarista. Atualmente é membro da Câmara Técnica
de Ética e Pesquisa em Transplantes do Ministério da Saúde e membro do
Advisory Committee do Global Doctors for Choice/Brasil. É vice-chair do board
da International Women's Health Coalition. Desenvolve projetos de pesquisa
sobre bioética, feminismo, direitos humanos e saúde.

Fernanda Lopes é bióloga, mestra e doutora em Saúde Pública, com mais de
15 anos de experiência em pesquisa nas áreas de sexualidade, mulheres e
HIV/Aids, racismo e saúde. Integrou o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Aids
da USP e a equipe de População e Sociedade do Cebrap. Coordenou o
Componente Saúde do Programa de Combate ao Racismo Institucional, uma
parceria entre os governos britânico e brasileiro e o Sistema das Nações Unidas.
No UNFPA desde 2007, inicialmente como assessora para HIV/Aids e depois
como oficial de programa em Saúde Reprodutiva e Direitos, atualmente é
representante auxiliar e atua como coordenadora das ações programáticas do
Fundo no Brasil.

Isabel Clavelin é jornalista, formada pela Universidade do Vale do Rio dos
Sinos (Unisinos). É professora dos cursos de Comunicação Social e de Serviço
Social da Universidade Católica de Brasília (UCB). Possui vasta experiência em
assessoria de imprensa e comunicação em instituições privadas, públicas,
internacionais e do movimento de mulheres negras. Atualmente é assessora de
Comunicação da ONU Mulheres Brasil e doutoranda do Programa de PósGraduação da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), em
que pesquisa relações de gênero e raça no jornalismo. É mestra em
Comunicação pela UnB, com dissertação sobre cobertura de imprensa e temática
racial negra.

Jacira Vieira de Melo é graduada em Filosofia e mestre em Ciências da
Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP). Nas últimas três décadas
tem coordenado o desenvolvimento de ações de comunicação política pelos
direitos das mulheres junto ao meios de comunicação de massa, com ênfase nas
perspectivas de gênero, raça e etnia. Foi responsável pela produção de
pesquisas de opinião quali e quanti, campanhas sociais publicitárias, sites,
portais de notícias, documentários e programa para TV. Ativista feminista desde
o final dos anos 1970, é associada fundadora e atualmente diretora executiva do
Instituto Patrícia Galvão - Mídia e Direitos.

Jacqueline Pitanguy é socióloga e cientista política. Coordenadora executiva
da ONG Cepia – Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, participou do
consórcio de organizações da sociedade civil para criação da Lei Maria da Penha
(Lei 11.340/2006) e é membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
Atuou como professora de Sociologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-RJ) e na Rutgers University (New Jersey, EUA). É cofundadora e
foi diretora executiva do Fórum da Sociedade Civil nas Américas. Foi ainda
cofundadora da Comissão de Cidadania e Reprodução (CCR) e indicada para o
Prêmio Nobel da Paz de 2005, no projeto Mil Mulheres.

Juliana Nunes é jornalista, graduada e mestra em Comunicação Social pela
Universidade de Brasília (UnB), com especialização em Saúde Pública – Bioética
pela mesma instituição. Trabalhou no jornal Correio Braziliense e nas
assessorias da UnB e do Ministério da Justiça. Desde 2004, trabalha na Empresa
Brasil de Comunicação (EBC). Já recebeu os prêmios Jornalista Amiga da Criança
(2012) e Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos (2008), categoria
internet. Também foi vencedora do Concurso Tim Lopes de Investigação
Jornalística, edição 2008. Faz parte da Comissão de Jornalistas pela Igualdade
Racial do DF (Cojira-DF) e do Coletivo Pretas Candangas.

Jurema Werneck é médica, mestre em Engenharia de Produção pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutora em Comunicação e
Cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ. Nasceu no Morro dos Cabritos em
Copacabana, Rio de Janeiro. Recebeu da Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro o título de Cidadã Benemérita do Estado. Integra o Board of Directors do
Global Fund for Women. Tem artigos e livros publicados sobre população negra,
cultura negra, situação das mulheres negras, feminismo; racismo; saúde das
mulheres negras, direitos sexuais e reprodutivos; políticas públicas para
equidade de gênero e raça; saúde da população negra, bioética e direitos
humanos.

Maíra Saruê Machado é mestra em Sociologia e graduada em Ciências Sociais
pela Universidade de São Paulo (USP), com mais de 15 anos de experiência com
pesquisa de opinião e acadêmica. Desde 2012, é diretora de pesquisa do Data
Popular, onde conduz estudos qualitativos e quantitativos sobre temas diversos.
Em parceria com o Instituto Patrícia Galvão, já realizou diversos estudos, dentre
eles: "Representações das mulheres nas propagandas na TV", "Mídia e Poder" e
"Percepção da sociedade sobre violência e assassinatos de mulheres".

Marisa Sanematsu é jornalista, editora, pesquisadora e coordenadora de
projetos de comunicação e gênero. Associada fundadora do Instituto Patrícia
Galvão, atualmente é diretora de conteúdo do Instituto e editora da Agência
Patrícia Galvão e do Portal Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha. Com
mestrado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
(ECA/USP), realizou diversos projetos de monitoramento e análise da cobertura
da imprensa sobre temas da agenda de direitos das mulheres, como
desigualdade de gênero e raça/etnia, violência contra as mulheres, participação
das mulheres na política, HIV/Aids e direitos sexuais e reprodutivos.

Nadine Gasman é médica e representante da ONU Mulheres no Brasil. Foi
diretora da Campanha do secretário geral das Nações Unidas UNA-SE pelo Fim
da Violência Contra as Mulheres para a América Latina e Caribe. Representante
do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) na Guatemala em 2005,
apoiou avanços dos direitos sexuais e reprodutivos e saúde reprodutiva, sendo
pioneira no trabalho do UNFPA em relação às adolescentes indígenas. Ainda foi
diretora do IPAS México, ONG dedicada aos direitos sexuais e reprodutivos, que
presta apoio a governos no desenvolvimento dos Modelos Inclusivos
Centralizados de Cuidados às vítimas de abuso sexual e cuidados pós-aborto.

Nilcéa Freire é médica e, como representante da Fundação Ford no Brasil
desde 2011, é responsável por supervisionar o trabalho da fundação no país.
Antes foi ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da
República (2004 a 2010), onde trabalhou na implementação de compromissos
internacionais do Brasil para questões relacionadas a gênero e ajudou a
promover uma maior colaboração com organizações não governamentais e
agências governamentais globalmente. Serviu como delegada brasileira na
Conferência Regional da América Latina e Caribe da ONU e na Organização da
Comissão Interamericana de Mulheres da Organização dos Estados Americanos.

Sonia Corrêa é arquiteta com especialização em Antropologia, com atuação na
temática de gênero, saúde e sexualidade desde os anos 1970. É fundadora do
SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia (Recife/PE) e da Comissão
de Cidadania e Reprodução (São Paulo/SP). Entre 1992 e 2009 coordenou a área
de Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos da rede DAWN – Development
Alternatives with Women for a New Era. É pesquisadora associada da Associação
Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA) e co-coordenadora do Observatório de
Sexualidade e Política. Entre outros trabalhos, é co-autora de Population
Policies: Feminist Perspectives from the South e de Sexuality, Health and Human
Rights.

Suzanne Jacob Serruya é médica pela Universidade Federal do Pará (UFPA),
com mestrado em Planejamento do Desenvolvimento também pela UFPA, com
ênfase em Saúde Pública. É doutora em Tocoginecologia pela Universidade
Estadual de Campinas. Em 1996, assumiu a área de Saúde da Mulher na
Secretaria Municipal de Saúde de Belém (PA). Em 1999, ingressou no Ministério
da Saúde como consultora da Área Técnica de Saúde da Mulher. Em 2009 foi
selecionada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para o cargo de
assessora regional de Saúde Sexual e Reprodutiva para as Américas,
estabelecendo seu posto em Montevidéu, no Centro Latino-Americano de
Perinatologia (CLAP/SMR).

Tania Di Giacomo do Lago possui graduação em Medicina pela Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mestrado em Pesquisa em
População pela University of Exeter (UK), doutorado em Demografia pela
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e residência médica pela
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Atualmente é
professora assistente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São
Paulo e médica sanitarista da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Tem
experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Saúde Pública. Atua nos
seguintes temas: saúde pública, medicina social e medicina preventiva.

Thomaz Rafael Gollop é professor livre docente em Genética Médica da
Universidade de São Paulo (USP), professor associado da disciplina de
Ginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí (SP) e coordenador do Grupo
de Estudos sobre o Aborto (GEA).

