
24/07/2018 Ministério dos Direitos Humanos terá comitê de proteção à mulher | Poder em jogo - O Globo

https://blogs.oglobo.globo.com/poder-em-jogo/post/ministerio-dos-direitos-humanos-tera-comite-de-protecao-mulher.html 1/3

PUBLICIDADE

PU
BLICIDA

DE

VOLTAR PARA A HOME

Sobre o blog

Um blog com foco no poder.

Sobre as autoras
LYDIA MEDEIROS

  Jornalista, acompanha a
política há 27 anos.  Gosta de
gastronomia e acha que a mesa é um
palco privilegiado da História   .

AMANDA ALMEIDA

Filha e neta de jornalistas, é
formada pela PUC Minas. Foi
correspondente de O Globo em Belo
Horizonte e repórter de política nos
jornais Correio Braziliense e Estado de
Minas.

Em destaque

Empresários
estrangeiros refazem
planos
POR LYDIA MEDEIROS
19/07/2018 04:30

 

buscar no blog

Leia também

Josué no meio
do caminho
POR LYDIA MEDEIROS
24/07/2018 07:45

Ampulheta
eleitoral
POR LYDIA MEDEIROS
24/07/2018 07:30

Marun faz
'sincericídio'
POR LYDIA MEDEIROS
24/07/2018 07:00

PUBLICIDADE

Recomendadas para Você

Arquivo

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PODER
EM 
JOGO

SEGUIR +







POR AMANDA ALMEIDA

ComenteCompartilhe

GOVERNO

Ministério dos Direitos
Humanos terá comitê de
proteção à mulher

19/07/2018 16:02

Depois da morte da servidora Janaína Romão,
vítima de feminicídio, o Ministério dos Direitos
Humanos decidiu criar um Comitê de Gênero na
pasta, para prevenir situações de violência contra a
mulher, dentro e fora do local de trabalho, e auxiliar
as vítimas. Será batizado de "Comitê de Gênero
Janaína Romão". A portaria será publicada nesta
sexta (20). "Vamos fazer uma mobilização para que
o Ministério seja um espaço seguro para mulheres
e que haja equidade de gênero, sem agressões,
evitando o assédio e outras violências", esclarece o
secretário-executivo da pasta, Engels Muniz.
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