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A elaboração da nova Carta Magna chilena, que vai sepultar o entulho
autoritário da Ditadura Pinochet, será liderada por uma indígena mapuche.
Elisa Loncón recebeu 96 dos 155 votos. O El país lançou uma cobertura
especial sobre as mulheres na Constituinte chilena.
Aqui no Brasil, nós tivemos uma semana agitada para o Presidente. Depois do
policial militar Luiz Paulo Dominguetti afirmar que o diretor de logística do
Ministério da Saúde pediu propina por doses de vacinas, vieram a público
gravações sobre rachadinhas envolvem diretamente Bolsonaro. Andrea
Siqueira Valle, ex-cunhada dele, falou da existência do esquema quando ele
era deputado federal (1991-2018). Além disso, inclui Guilherme dos Santos
Hudson, coronel da reserva do exército, como um dos que coletavam o
dinheiro de assessores, além de Queiroz.
Em pelo menos 120 cidades do país, o dia 3 de Julho foi marcado por
protestos. Neste, houve uma adesão – ainda tímida – de militantes do PSDB e
outros grupos de direita. Dias antes, uma frente bem heterogênea protocolou
um superpedido de impeachment. Nele, o Presidente é responsabilizado por
23 crimes e são consolidados os argumentos de outros 123 pedidos que já
haviam sido apresentados. Nenhum sinal de que Arthur Lira vá aceitar, por
enquanto.
Aliás, junto com o Governo, ele está acelerando a pauta destrutiva. A Câmara
pode votar a privatização dos Correios nos próximos dias; governo quer venda
de 100% em único leilão. O Presidente da Câmara informou que sem votação
da LDO, Câmara seguirá com sessões em julho e não haverá recesso branco.
A gente resiste como pode. A Frente Parlamentar Feminista Antirracista
lançou no dia 2 de julho uma campanha pelo enfrentamento à violência
política contra as mulheres. Deputadas e movimentos sociais estiveram
presentes. Outra frente importante criada foi a Frente Nacional TransPolítica. A
mobilização é organizada pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais
(Antra) e conta com 17 parlamentares e oito instituições da sociedade civil.
Entre as parlamentares, fazem parte a vereadora Anabella Pavão de
Batatais/SP, a vereadora Benny Briolly de Niterói/RJ, a co-Vereadora Carolina
Iara e a deputada estadual Erica Malunguinho, ambas de São Paulo.

Um possível presidenciável da centro-direita assumiu que é gay durante
uma entrevista com o Bial, na Globo. O governador do Rio Grande do Sul,
Eduardo Leite (PSDB). Na mesma semana ele participou de um debate
com outros dois pré-candidatos, Ciro Gomes (PDT) e Luiz Henrique
Mandetta (DEM).
Os três defenderam a reforma tributária e uma ampla restruturação do
sistema político brasileiro que dê mais estabilidade ao país. Mas também
ressaltaram as diferenças em suas visões, com Ciro defendendo o
nacional-desenvolvimentismo e Leite enfatizando o equilíbrio fiscal,
enquanto Mandetta dedicou mais tempo a atacar o governo Bolsonaro, do
qual foi Ministro da Saúde. Eduardo Leite apoiou Bolsonaro, mas disse ter se
arrependido.

RESULTADOS DA SEMANA

DE 28 DE JUNHO A 2 DE JULHO

Segue para a sanção presidencial o Programa de cooperação Sinal Vermelho
contra a Violência Doméstica. PL 741/2021, da deputada Federal Margarete
Coelho, define o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência
Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência; e altera o
Código Penal, para modificar a modalidade da pena da lesão corporal
simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e
para criar o tipo penal de violência psicológica contra a mulher.
E vão para o Senado Federal dois projetos de interesse das mulheres:
PL 226/2019, do deputado Roberto de Lucena, dispõe sobre a divulgação
ao público dos códigos de acesso telefônico destinados a receber
denúncias de violência contra a mulher (Ligue 180) e de violação de
direitos humanos (Disque 100).
PL 3855/2020, da deputada Carla Dickson (PROS-RN), que institui, em
âmbito nacional, o "Agosto Lilás" como mês de proteção à mulher.
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A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou os
seguintes projetos:
PL 2113/2019 – Deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ), trata da cirurgia
reparadora de mama. O projeto segue para Comissão de Seguridade
Social e Família (CSSF);
PL 1143/2019 – deputado Carlos Bezerra (MDB-MT) - acrescenta artigo à
CLT para dispor sobre o afastamento do trabalho durante o período
menstrual da empregada. Segue para a CDEICS;
PL 4814/2020 – deputado Nereu Crispim (PSL-RS) – cria mecanismos para
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. O projeto segue
para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJC).
Também segue para a CCJC o PL 583/2021, da deputada Renata Abreu
(PODE-SP), que garante à vítima de violência sexual atendimento prioritário e
humanizado pela autoridade policial, pelo Ministério Público e pela Defensoria
Pública, além de assegurar-lhe tratamento digno e respeitoso em todas as
fases da investigação policial ou do processo penal.

PAUTA DA SEMANA

DE 5 A 9 DE JULHO

Na pauta dessa semana, 14 requerimentos pedem urgência para discussão
de projetos de lei, sobre os mais variados temas.
Depois da batalha por causa do PL 490/2007 sobre demarcação de terras
indígenas, consta na pauta o PDL 28/2019, que exclui da Área Indígena São
Marcos a área urbana da sede do Município de Pacaraima (RR).
Continua na pauta do Plenário da Câmara o PL 1360/2021, de autoria de Alê
Silva (PSL/MG) e Carla Zambelli (PSL/SP) sobre aumento de pena para casos
de infanticídio. Projeto perigoso!
O PL 301/2021, da deputada Celina Leão (PP-DF), que amplia a pena dos
crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.
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NOVAS PROPOSTAS APRESENTADAS
NO CONGRESSO NACIONAL

Instituir a Política Nacional de Emprego e Renda para a População Trans TransCidadania, é o que propõe Natália Bonavides (PT/RN) no PL 2345/2021,
destinado à promoção da cidadania de travestis e transexuais em situação
de vulnerabilidade social.
Capitão Alberto Neto (REPUBLICANOS/AM) apresentou um projeto que altera
a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/2006, para instituir multa ao agressor de
violência contra a mulher. O PL 2417/2021 é mais um projeto nesse sentido no
campo da violência.
No campo da violência contra as mulheres tivemos também a apresentação
do PL 2385/2021 do deputado Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT). Ele modifica o
Código Penal, que "Dispõe sobre a intimidação sistemática verbal, moral,
sexual, social, psicológica, físico, material ou virtual".
Julio Cesar Ribeiro (REPUBLICANOS/DF) apresentou projeto (PL 2358/2021)
para “definir objetivos” no combate à violência contra as mulheres. Como se
não tivesse anos de incidência das organizações de mulheres nesse sentido.
Vivi Reis (PSOL/PA) apresentou o PL
2348/2021 para garantir a criação de
Delegacias Especializadas no
Atendimento às Mulheres (DEAMs)
em municípios com mais de sessenta
mil habitantes.
E ainda no Senado, Jorge Kajuru
(PODEMOS/GO) apresentou o PL
2400/2021, que institui a Política
Nacional de Combate e Erradicação
da Pobreza Menstrual.

No Senado Federal, o senador
Fabiano Contarato (REDE/ES)
propõe alterar o Código Penal
Militar para modificar o tipo penal
de ato libidinoso e para incluir
como circunstância agravante a
motivação de discriminação por
orientação sexual, entre outras.
Este é o PL 2352/2021.
É dele também o PL 2353/2021,
que altera a Lei nº 10.205, de 21 de
março de 2001, para proibir a
discriminação com base na
orientação sexual de doadores
de sangue.
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VALE A PENA CONFERIR!
Café com Boulos

AZMina

Quadrilha da Vacina:
sobre os escândalos
de corrupção do
Governo.

A peregrinação das mães
contra as condenações
injustas dos filhos.

A Pública

Frente Parlamentar
Feminista Antirracista

Investigação sobre o
escândalo de abuso de
menores envolvendo o
fundador das Casas Bahia.

Lançamento da
Campanha: A
democracia precisa de
diversas vozes

Radar elaborado pela equipe do Centro Feminista de Estudos e
Assessoria – CFEMEA, a partir das informações fornecidas pela
Contatos Assessoria Política e dos sites da Câmara e do Senado.
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