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- Quem estará nas trincheiras ao teu lado?

‐ E isso importa?

‐ Mais do que a própria guerra.

Ernest Hemingway
 

O WLM foi idealizado e fundado por um time de mulheres
que, irresignadas com o status quo, decidiram agir,
arregaçando as mangas e transformando cenários e
pessoas.

 

E na cadência desta energia que move, engaja e inspira
outras mulheres, criamos uma aritmética de soma e
multiplicação.

 

A cada ciclo o time aumenta, e seguimos transformando
através de uma ação focada e continuada.

 

Dentre as dezenas de associações desde a primeira edição
da News, cabe destacar nosso primeiros associados, que
se unem ao time de associadas WLM, demonstrando que
a complementaridade é essencial para nós!

 

E hoje, associadas e associados alinhados e aliados ao
nosso propósito, tornam possível mais uma edição da
News, que chega recheado de muita garra, atitude e 

esbanjando competência. 

 

No “palavra de associada” desta edição, temos uma
associada que fez parte do primeiro ciclo como
mentorada e, literalmente, decidiu agarrar a
oportunidade, transformando a sua vida.

 

E nossas mentoras, mentoradas e associada(o)s seguem
inspirando nas paginas seguintes, mostrando com ações
concretas e efetivas que a realização é inevitável quando
sabemos onde queremos chegar e entendemos que é
possível se assim decidirmos.

 

A escada é longa, mas temos energia e determinação para
chegar ao topo.

 

E aqui fica um provocação, faça parte da proxima News,

aguardamos suas ações inspiradoras!

FUNDADORA E 
MENTORA WLM

PALAVRA 
DA ASSOCIADA
por 

BRUNA ZANI
(MENTORADA 1º CICLO)

Gosto de comparar o WLM com a rodinha da bicicleta
que usamos quando somos crianças e ainda não
temos coordenação para nos equilibrar, há quem
aprenda a andar de bicicleta sem o auxílio das
rodinhas, no entanto essa opção tem como
consequência um aprendizado menos suave e com
mais tombos. Assim como as rodinhas, o WLM propícia
uma sensação de segurança e amparo, se temos uma
ferramenta como a mentoria do WLM ou as rodinhas
da bicicleta, quando cairmos, pois cair sempre é uma
questão de quando, será um tombo leve, de fácil
recuperação.

 

Não fazia muito que tinha me formado, e lá estava eu
tentando aprender a andar de bicicleta sem as
rodinhas, como a menina de 20 anos atrás, e não
como a mulher que eu me cobrava ser, confiante e
poderosa. O que faltava? Sempre acreditei possuir
algumas características básicas compatíveis com
quem almejava me tornar: comprometimento,

dedicação e disciplina.

 

É nesse momento, de instabilidade emocional, que
tive a oportunidade de participar do programa de
mentoria, a minha rodinha do mundo adulto. A
mentoria me ensinou que quebrar um braço, não
significa quebrar o corpo todo, e que braços são
engessados e se tornam inteiros novamente, basta
paciência e perseverança. Foi com a mentoria que
consegui compreender o que me faltava, me faltava
experiência, experiência essa que suguei da minha
mentora e de todas as outras mentoras do WLM.

 

Aproveitei as rodinhas que foram me dadas quando o
pior tombo profissional da minha vida aconteceu
durante o processo de mentoria. O cliente que eu
atendia, não precisava mais dos serviços da minha
área, e eu fui desligada.
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Foi as rodinhas que me deram o suporte para eu seguir em frente, que me
fizeram subir na bicicleta e pedalar até que eu estivesse no caminho certo.  Não
só me realoquei, mas me encontrei. A motivação pelo que faço e pela empresa
pela qual trabalho, refletiu no meu rápido crescimento profissional, em que em
três anos passei de júnior para pleno e então para sênior. 
 

As rodinhas são a base de um progresso gradual e ameno, e como qualquer
progresso há um ponto em que para se aperfeiçoar é necessário pedalar
sozinho. É tênue a linha de quando as rodinhas já cumpriram o seu papel,
confesso que é difícil abdicar das rodinhas. Eu relutei em abrir mão das minhas,

entretanto, eventualmente, entendi que as rodinhas não precisam estar
acopladas na minha bicicleta e que meninas podem usar rodinhas, mas
somente mulheres fortes pedalam juntas, porém cada uma em sua bicicleta
sem rodinha.

 

Me orgulho da Bruna de hoje, minha bicicleta já não tem rodinhas, conquistei o
meu espaço no WLM e me tornei uma subespécie de rodinha para tantas outras
que estão aprendendo a andar de bicicleta e por mais que as rodinhas tenham
sido um diferencial, a minha bicicleta nunca andaria se não fosse a força das
minhas pernas. O conselho que deixo é que aproveitem as rodinhas, mas a
bicicleta só irá andar se você movimentar e fortalecer as suas pernas.

PALAVRA 
DA ASSOCIADA



 

05.04 - A TRIBUTAÇÃO DAS
NOVAS TECNOLOGIAS

Ana Paula Yurgel, fundadora e mentora
do WLM, foi uma das palestrantes
presentes no evento: A Tributação das
Novas Tecnologias.

O evento ocorreu dia 5 de abril, no
Campus Unisinos Porto Alegre e foi
apresentado o programa do LLM de
tributação da Unisinos.

E V EN TO S

Com muito orgulho, no dia 04/04 o WLM
prestigiou a Mentora WLM Rosana Takeda,

que assumiu como VP de Governança 

da Assespro/RS. 

Parabéns pela conquista, Rosana Takeda! 

04.04 - ROSANA TAKEDA
ASSUMIU COMO VP DE
GOVERNANÇA DA
ASSESPRO/RS

No dia 09/04 a fundadora e mentora do
WLM, Leticia Batistela, tomou Posse como
Vice-Presidente Jurídica na Diretoria da
FEDERASUL - Gestão 2019 - 2020. Parabéns,

Leticia! Mais uma conquista para as
mulheres e para o WLM! 

09.04 - LETÍCIA BATISTELA: 
VICE-PRESIDENTE JURÍDICA 
NA FEDERASUL 

Grupo WLM prestigiando a fundadora
e mentora, Letícia Batistela.  

15.04 - LGPD

Dia 15/04,

mentoras e
associadas WLM
estiveram
presentes no
evento do
Escritório Veirano
sobre LGPD.



O primeiro Trilha de Palestras de 2019
iniciou com a casa cheia na Casa da
Confraria. Foi uma noite muito especial
de aprendizagem e trocas com nossa
convidada Yaskara Goltz, a fundadora
WLM Ana Amelia Abreu, as participantes
do grupo do WLM e público externo. 

 

Nos aprofundamos no tema Resolução
de Problemas Complexos, uma das 10
competências do profissional do futuro.

 

A fundadora e mentora WLM Eliana
Herzog e mentora WLM Gabriela Wink
junto com as associadas WLM Fernanda
Valle, Gabriela Glitz, Maria Eduarda Dutra
e Luciana Amaral tomam posse como
julgadoras do Tribunal de Ética e
Disciplina da OAB.

Dia 16/04 ocorreu a 3° edição do evento
sobre Imposto de Renda para
Advogados, a mentora WLM Jussandra
Hickmann fez parte da mesa com o
Professor Paulo Caliendo, o Conselheiro
do CARF, Dr. Martin Gesto, e a
Contadora Marice Fronchetti, sob
coordenação da Dra. Rosangela Herzer
do Santos. Mais de mil inscritos!

15.04 - TRIBUNAL DE
ÉTICA DA OAB/RS

 

E V EN TO S

16.04 - TRILHA DE PALESTRAS:
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
COMPLEXOS

16.04 - IMPOSTO DE 
RENDA PARA ADVOGADOS



 

 

E V EN TO S

Time WLM muito bem representado no
Meeting Jurídico da FEDERASUL. 

3 mesas lotadas com nosso time -

associadxs prestigiando o importante
tema proposto - Inteligência Jurídica
na Era Digital - e, especialmente,

prestigiando as nossas palestrantes - a
fundadora WLM Ana Amelia Abreu e a
mentora WLM Maria M Bofill - com a
mediação da fundadora e mentora
WLM Leticia Batistela.

23.04 - MEETING JURÍDICO DA
FEDERASUL

A mentora WLM Gabriela
Wallau assumiu a Presidência da
Câmara de Arbitragem da Federasul.
Parabéns pela conquista, Gabriela!

Assista o discurso da posse aqui.

24.04 - GABRIELA WALLAU
ASSUME A PRESIDÊNCIA DA
CÂMARA DE ARBITRAGEM
DA FEDERASUL

20.04 A 26.10 -
ACELERADORA 
DE MULHERES
EMPREENDEDORAS
DA FEDERASUL

As fundadoras WLM Leticia
Batistela, mentora WLM, e
Bibiana Zereu, facilitadora
WLM, serão professoras do
curso.

https://www.facebook.com/gabrielawallau/videos/10156353190593247/


 

02.05 - DESAFIOS NO
MERCADO DE ARBITRAGEM:
CONVERSA SOBRE A
PARTICIPAÇÃO DE JOVENS 
E DE MULHERES

As mentoras WLM Giovana Comiran 

e Gabriela Wallau palestraram no
evento, que ocorreu na Unisinos
Porto Alegre.

30.04 - PROTAGONISMO
DE CARREIRA NA FMP

As fundadoras e mentoras WLM Ana
Amelia Abreu e Ana Carolina
Tavares Torres, juntamente com as
mentoradas Izabel Mello Dos
Santos e Raquel Duarte estavam dia
30/04 na FMP - Fundação Escola
Superior do Ministério Público RS -

OFICIAL, para apresentar o WLM e
falar sobre protagonismo de
carreira. O evento foi exclusivo para
alunos da Universidade. 

 O papo foi sobre protagonismo de carreira e a experiência com a criação do
#womeninlawmentoring. O legado são as mentoradas fantásticas que estão
aí fazendo acontecer, assumindo o protagonismo com autorresponsabilidade!

04.05 -  20° ENCONTRO DOS
FISCAIS ESTADUAIS DO RS

A fundadora e mentora WLM Ana
Paula Yurgel falou no evento 20
Encontro dos Fiscais Estaduais do
Rio Grande do Sul sobre tributação
do comércio eletrônico na Europa e
Estados Unidos, em Bento
Gonçalves.



PRÓXIMOS ENCONTROS

O GT de Comunicação está
organizando o evento "WLM Na
Real", que acontecerá dia
08.05 na Casa da Confraria,

onde será lançado o
#desafioWLM. Uma novidade
para a(o)s associada(o)s do
WLM! Clique na imagem para
se inscrever!

08.05 - WLM NA REAL

08.05 - 
REUNIÃO 
GERAL 
ASSOCIADAS

Toda(o)s associada(o)s WLM estão convidadas para
participar da Reunião Geral. Vamos atualizar sobre as
ações dos GTs, trocar impressões sobre a mentoria,

integrar as associadas e receber sugestões e críticas.

 09.05 - INGLÊS PARA
 ADVOGADA(O)S

Exclusivo para associada(o)s,

trazemos uma aula de inglês com a
professora Lívia Wolffenbüttel. O
encontro será baseado em 3 pilares: 

 

1-  Vocabulário / Expressões
Necessárias para manter o foco em
uma apresentação em outro idioma
- Jurídico e Business 

2 - Ferramentas que podemos
utilizar para gerenciar uma Q&A -

até que ponto envolvemos nosso
público durante a apresentação? 

3 - Exemplos de Real World e
Criação do Pitch. 

 

Assista aqui o video da mentorada
Nadine Pfeifer entrevistando a
professora Livia sobre como será o
evento!

https://doity.com.br/wlm-na-real
https://drive.google.com/file/d/1aASRTPOyss_Po26azKeMG3q-dBaNbvXD/view?usp=sharing
https://doity.com.br/english-for-lawyers-and-effective-presentation-techniques


Neste 1º evento de Legal Design do
Brasil, a Future Law em parceria com Hi-
LAW Gestão de Inovação, irão trazer até
São Paulo um time internacional de
precursoras da área.

Entenda de que maneira novas
metodologias, processos de inovação e
técnicas de liderança podem ser
aplicados nos escritórios de advocacia,

departamentos jurídicos e na
Administração Pública. A fundadora e
mentora WLM Leticia Batistela e
mentoras Gisele Ueno e Helaine Galerani
irão palestrar no evento.

 

08.06 - LEGAL DESIGN 

O maior e mais esperado evento WLM
está chegando!

Quando: 10/10/19 

Local: Centro de Eventos Hotel Deville
em Porto Alegre - RS.

A programação conta com diverso(a)s
palestrantes de destaque e cases do
mercado nacional e internacional, para
ampliar o debate sobre o tema central
do evento. Anota na agenda e
aguardamos você lá! 

Em breve mais informações.

II FÓRUM WLM -
CONSTRUINDO 2030:
CONEXÕES PARA 
O FUTURO

ESTAS SÃO AS DATAS
CONFIRMADAS PARA
OS PRÓXIMOS MESES. 

ANOTE NA AGENDA!

Conecte-se com uma nova forma de pensar a entrega de valor dos serviços jurídicos. 

Garanta já o seu ingresso pelo lote promocional de lançamento: https://bit.ly/2U6QYGp.

https://bit.ly/2U6QYGp.
https://bit.ly/2U6QYGp
https://bit.ly/2U6QYGp


 PALESTRANTES CONFIRMADOS:

UPDATES  - II  FÓRUM

ALESSANDRA DEL DEBIO 

Vice-Presidente Jurídica e de Assuntos Corporativos da Microsoft Brasil
 

CARLOS A. BUSCH JR.

Regional Vice Presidente da Salesforce
 

ERIK NYBO
Cofundador e CEO da EDEVO, Head de Inovação do Molina Advogados
 

MARISTELA IANNUZZI 
Global Director, Digital Customer Experience and Diversity &Inclusion South
America na Schneider Electric Brasil
 

MARTA SAFT VALLI
CEO da ThoughtWorks
 

ROSA BERNHOEFT
Empresária – Sócia Fundadora da Alba Consultoria, coach de altos executivos
e autora de dois livros sobre Mentoring
 

 

 

 

 

CLUBE DE LEITURA

Estamos definindo local e alinhando detalhes para
começarmos a divulgação do nosso primeiro encontro do
Clube do Livro, focado no aprofundamento do feminismo e
suas vertentes. Já definimos os livros que serão trabalhados
e em breve traremos mais informações! 

 

Também estamos finalizando a nossa biblioteca de
materiais, exclusivas para associada(o)s, que estará no site
do WLM.

PATROCINADORES CONFIRMADOS:

UPDATES GTS WLM 



GT DE APRENDIZAGEM
CONTINUADA

O GT de Aprendizagem vai continuar
promovendo eventos com palestras
focadas nas competências que serão
mais valorizadas no profissional do
futuro, de acordo com o Fórum
Econômico Mundial. 

As palestras serão ministradas a cada
dois meses, em local a definir e por
profissionais com destaque nas áreas dos
assuntos. Você tem alguma indicação de
palestrante? 

Envie para contato@wlm.org.br

No último mês realizamos o encontro
sobre o  tema * Resolução de problemas
complexos*  com a palestrante Yaskara,

conforme reportado anteriormente na
News.

 

Os  próximos encontros do Trilha de
Palestras são os seguintes:

 

- Julgamento e Tomada de Decisões
com Lauren Aita e a mentora WLM
Andressa Gudde, na data 05/06. Av.

Praia de Belas, 1212 - Auditório.

 

- Criatividade - A Revolução Criativa
que será com o palestrante PC DIAS e a
mentorada WLM Fernanda Rocha, na
data 07/08, local a definir.
 

Ainda estamos fechando palestrantes e
datas para as seguintes temáticas:

 

- Colaboração com outros
- Pensamento Crítico
- Gestão de Pessoas

O GT de Comunicação tem se
empenhado na organização do evento
WLM NA REAL: NÃO SAIA ANTES DE
SAIR que na edição do dia 08 de maio
tratará sobre Maternidade Carreira.

Além disso o grupo irá lançar no evento
o "Desafio WLM" que visa incentivar o
networking entre xs associadxs, além de
reservar prêmios surpresas para as
vencedoras!

GT DE COMUNICAÇÃO

O GT de milhagem atua na distribuição
de pontuações, chamadas estrelas,

para as mentoradas que ajudam na
organização e realização dos eventos
do WLM.

Nesse último mês a mentorada WLM
Rafaela Chula ganhou estrelas de
milhagem por recepcionar o evento
Trilha de Palestras: Resolução de
Problemas Complexos.

GT DE MILHAGEM

https://doity.com.br/wlm-na-real


UPTADES GTS WLM 

 

 

Nesse mês um dos assuntos abordados no grupo do WhatsApp do WLM foi como
o racismo ainda é muito presente na nossa sociedade. O tema surgiu através da
reportagem de um ex-árbitro de futebol, Marcio Chagas que é gaúcho e negro que
fala sobre diversas situações em que ele sofreu racismo no seu ambiente de
trabalho, em que se sentiu constrangido, desvalorizado e com raiva. 

 

Ele conta que “No futebol, existe uma tendência ao silenciamento quando o
assunto é racismo. Muito jogador negro que passa por isso prefere ignorar os
ataques temendo ter problemas na carreira se abrir a boca.”

 

Conforme explica Mariana Ferreira dos Santos, associada WLM e membro do GT
Diversidade Racial do grupo, “o racismo não se aplica apenas no esporte, o mundo
jurídico é tão ou mais perverso que o mundo esportivo. Apesar da solidariedade e
das lamentações, são raras as reais ações para pautar o racismo institucional e o
sistema jurídico no país.”

 

Juntamente com essa reportagem, nosso associado, Mauricio Maioli, compartilhou
a música escrita por John Lennon e Yoko Ono, “Woman is The Nigger of The
World”. A música é de 1972, do álbum álbum “Some Time in New York City”. 

 

Luana Pereira, também representante do GT Diversidade Racial agregou “Na
época tinha mesmo essa discussão do movimento feminista, reivindicando o
sexismo análogo ao racismo. Isso depois foi bastante refutado pelo movimento
negro, não de forma a negar a subalternização das mulheres, mas como forma de
demarcar que eram sistemas de dominação diversos.”

 

GT DE DIVERSIDADE RACIAL

Um dos GTs mais novos do WLM,

desenvolvido a partir da
necessidade de criarmos espaços
como esse para falarmos sobre
diversidade no mundo jurídico. O
GT é composto por Alessandra
Lucchese, Ane Streck, Barbara
Bittencourt, Daniela Pereira,  Karen
Elias, Luana Pereira, Mariana dos
Santos e Mayah Cruz.

https://drive.google.com/file/d/1Gv0Para02kHhw3NfiWLo29MS-aEmfPYo/view?usp=sharing


UPTADES GTS WLM 

Luana ainda compartilha o texto Tudo é Interseccional. O início do artigo fala
exatamente do que surgiu na música:

 

"A palavra alemã Sexismus tem origem no inglês norte‑americano. O termo de
origem sexism foi, por sua vez, criado por analogia com o termo racism na
segunda me‑ tade dos anos 1960.

Um texto de intervenção do Southern Student Organizing Committee, um grupo
de ativismo político de Nashville, Tennessee1 , registra uma das primeiras
ocorrências textuais de uso do termo. Em 1969, em texto intitulado “Freedom for
Movement Girls — Now”, o grupo declarou: 

 

Os paralelos entre sexismo e racismo são nítidos e claros. Cada um
deles incorpora falsas suposições sob a forma de mito. E, assim como o racis‑
ta é aquele que proclama, justifica ou pressupõe a supremacia de uma raça
sobre outra, da mesma forma, o sexista é aquele que proclama, justifica ou
pressupõe a supremacia de um sexo (adivinha qual) sobre o outro.

 

Podemos fazer objeções a diversos aspectos das teses defendidas nessa citação, se
levarmos em conta o contexto do estado atual da re‑ flexão sobre o tema. Em
primeiro lugar, impõem‑se objeções contra tamanha redução das diversas facetas
do racismo e do sexismo nas premissas e opiniões adotadas. Concepções que
trabalhem com mais dimensões parecem ser capazes de nos levar mais longe.  

 

(...)

 

  Em segundo lugar, as concepções de sexismo que dão ênfase a grupos de gênero
definidos de maneira inequívoca não devem servir como base teórica, mas devem
antes ser entendi‑ das como parte do problema a ser analisado e criticado — pelo
menos quando não se pretende reproduzir a naturalização da existência de
apenas dois gêneros. O mesmo vale para o recurso à categoria “raça”. Essa
perspectiva permite adotar uma postura crítica à naturalização na medida em
que a existência de “raças” humanas não é entendida como fato biológico. Ao
contrário, os processos de construção de “ra‑ ças” humanas são tratados como
componentes epistêmicos do racis‑ mo a serem analisados. "  

 

Depois ela traz pontos de contato entre o racismo e o sexismo. Super interessante
o texto, o GT de Diversidade Racial Recomenda a leitura!

GT DE DIVERSIDADE RACIAL

https://drive.google.com/file/d/1Gv0Para02kHhw3NfiWLo29MS-aEmfPYo/view?usp=sharing


VANCE CENTER

Dois anos após a criação do WLM-BR, tivemos a honra de ser convidadas a compor o International
Steering Comitte (Comitê Gestor Internacional – “ISC”)  Women in the Profession (“WIP”) da ONG
sediada em Nova Iorque (vinculada à NY Bar Association) 

Cyrus R. Vance Center for International Justice. 

 

Dentre os pilares desta organização está o desenvolvimento de atividades pro bono e promoção de
direitos fundamentais, sendo que iniciativas de diversidade e especialmente o fomento da liderança
feminina é uma das ferramentas para concretização de seus objetivos. 

 

 

POR RAQUEL STEIN
 FUNDADORA E MENTORA WLM

Em março deste ano o ISC se reuniu em Santiago no Chile, sendo que contou com a participação de
Raquel Stein. Neste encontro cada uma das representantes apresentou resumo das atividades em cada
um dos seus países, que vão de temas de violência patrimonial contra a mulher na Argentina, programa
de mentoria no Peru até a atuação junto ao parlamento na Guatemala para aumento da idade mínima
para o casamento. O destaque foi o lançamento do mentoring toolkit, ferramenta para promoção da
mentoria entre os membros do WIP com o qual o WLM-BR ativamente contribuiu. 

O Vance Center, em resumo, é uma
plataforma para troca de ideias que permite
trocas com advogadas dos Estados Unidos e
América Latina, com um senso de
pertencimento incrível, e que mostra que
nossas iniciativas vão muito além das
fronteiras do Brasil.

O ISC possui duas representantes de cada um dos 15 países da américa latina que integram o grupo
bem como 6 integrantes de grandes escritórios norte-americanos, que atuam como ponto de contato e
promoção do WIP em seus respectivos países, tendo a oportunidade de participar de diversos eventos,

fortalecer o networking internacional bem como trocar melhores práticas. As fundadoras WLM Ana
Paula Yurgel e Raquel Stein integram o ISC, expandindo as fronteiras do WLM-BR e das iniciativas do
grupo. Anteriormente, a fundadora Ana Amelia Abreu também fazia parte do grupo, porém cedeu seu
espaço a Ana Paula Yurgel.

Além da reunião da ISC, foi realizado um
evento para mais de 200 pessoas tratando
de “Uma visão interdisciplinar do tema de
gênero: boas práticas e desafios”, com
destaque especial para a palestra de abertura
de Gonzalo Smith, diretor jurídico do grupo
de varejo Fallabella que trouxe excelentes
elementos para fomentar o debate a partir
de uma visão muito particular sobre o tema,

tratando da necessidade de rever as culturas
das organizações para gerar uma verdadeira
mudança.

https://www.vancecenter.org/
https://www.vancecenter.org/vance-center-co-sponsors-events-in-santiago/


LIVRO

WLM  I N D I C A
INDICAÇÕES  DAS  ASSOCIADAS

VÍDEO

Que tal nos valorizarmos? |

Jout Jout de Saia

SÉRIE

FILME
Suprema
 

Capitã Marvel

Coisa Mais Linda
 
Mortified Guide
 
As Telefonistas

Ouse Crescer - Tara Mohr
 
A Vida Sem Crachá - Claudia
Giudice
 
O Velho e o Menino - Roberto
Tranjan
 
Mulheres Que Correm Com Os
Lobos - Clarissa Pinkola Estés
 
Por Que Fazemos o Que Fazemos 
- Mário Cortella
 
O Milagre da Manhã - Hal Elrod
 
Tudo Nela Brilha e Queima -
Ryane Leão
 
Minha História - Michelle Obama
 
Reinventando as Organizações -
Frederic Laloux
 
12 Regras Para A Vida - Jordan
Peterson
 
Lugar de Mulher É Onde Ela
Quiser - Patricia Lages
 
Do Jeito Delas - Taciana Mello e
Fabiana Moura
 
Plano B - Sheryl Sandberg
 

ARTIGO, TEXTO,
POST EM BLOG

Consciência negra para feministas brancas

10 livros que Cristina Junqueira leu antes de
fundar o Nubank

E a igualdade de gênero na América Latina?

Women are disappearing from the workplace
(and how to get them back)

Sororidade - mentorada WLM Maria Luizelli

Por que faz bem investir em diversidade nos
escritórios de advocacia?

Tudo é interseccional

Poder do coletivo: mulheres que apoiam
mulheres são mais bem-sucedidas

Ensaios sobre o essencial - fundadora e
mentora WLM Leticia Batistela

Sobre legados e paixões - fundadora e
mentora WLM Leticia Batistela

Programa "Não vá pra
cama sem elas”,

falando sobre
mulheres e mercado
de trabalho - a
fundadora e mentora
WLM Ana Carolina
Tavares Torres fala
sobre sua pesquisa.

https://www.instagram.com/tv/BwnKRLOlUio/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=gwsb5rlyw7gu
https://medium.com/feminismo-e/consci%C3%AAncia-negra-para-feministas-brancas-244f10e42671
https://blog.nubank.com.br/cristina-junqueira-nubank-livros/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/03/e-a-igualdade-de-genero-na-america-latina.shtml
https://corporate-rebels.com/disappearing-women/
https://www.facebook.com/1444892551/posts/10219559812692982/
https://m.migalhas.com.br/quentes/300731/por-que-faz-bem-investir-em-diversidade-nos-escritorios-de-advocacia
https://drive.google.com/file/d/1Gv0Para02kHhw3NfiWLo29MS-aEmfPYo/view?usp=sharing
https://rme.net.br/2019/04/11/poder-do-coletivo-mulheres-que-apoiam-mulheres-sao-mais-bem-sucedidas/
https://www.dynamicmindset.com.br/ensaios-sobre-o-essencial/
https://www.dynamicmindset.com.br/sobre-legados-e-paixoes/
https://youtu.be/GYRctvmlp2g
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PALESTRA

EVENTO, CURSO 
E WORKSHOP

Next Generation Women Leaders
LatAm

Google oferece cursos gratuitos em
Porto Alegre

DOCUMENTÁRIO

PLAYLIST, PODCAST

Consciência Negra

Brené Brown -  The Call To Courage

Mulheres que Escrevem Podcast #30
Eu sei por que você não escreveu
(Leituras de Resistência 09)

How To Overcome The Fear of
Failure

Mulheres que dão medo, por Lélia
Almeida

TEDX

 

Como o empoderamento de
mulheres e meninas pode ajudar
a deter o aquecimento global

Como você se define?

por Lizzie Velasquez

Os benefícios da rejeição

A escalada dos vulneráveis 

Compliance Como Implementar

FOTO

Você já viu como são os dutos de
leite femininos? Esta foto deu muito
o que falar porque não estamos
acostumados a ver os sistemas
nervosos e musculares femininos.

As glândulas  são semelhantes a
flores e são divididas em segmentos
que levam ao mamilo.

Charla Diversidad en la organización: Cómo y
por qué. / WIP-Vance Center

https://www.youtube.com/watch?v=4RbHzSRfoXo
https://www.mckinsey.com/next-generation-women-leaders/sao-paulo?fbclid=IwAR3_HyhBaQ6XHhgcIPtHD3r_7Rp4l8Sec_mVt-nC9AevOtIbcb_T22G8tBo
https://open.spotify.com/playlist/2jMyVPKSmaxVc4Qphu6Wy1
https://www.netflix.com/watch/81010166?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C4341320d363db56fc93e725e0b19130886c34b0d%3A7c07a4583a21fc9f840dd0c6d482811b160b23a2%2C%2C
https://open.spotify.com/episode/56BeUjvd79pq8aJGwoMmeF?si=nlkqKOIsQ2Gr-lxFXP_hmg
https://podcasts.apple.com/br/podcast/rise-podcast/id1245763628?i=1000436128355
https://www.facebook.com/events/333897987494715/?active_tab=about
https://www.youtube.com/watch?v=4RbHzSRfoXo
https://www.ted.com/talks/katharine_wilkinson_how_empowering_women_and_girls_can_help_stop_global_warming?language=pt-br
https://www.youtube.com/watch?v=4-P4aclFGeg
https://www.youtube.com/watch?v=5lE-tbb-R_A
https://www.youtube.com/watch?v=4RbHzSRfoXo
https://youtu.be/RvN5-kEu5pg
https://www.youtube.com/watch?v=TeUh0NVl2E4

