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2019 tem sido um ano desafiador. Para o WLM, um

ano de crescimento e consolidação. A gestão do

nosso grupo está se tornando mais profissional,

ultrapassamos o número de 200 associada(o)s e mais

de 500 pessoas já passaram por nossos eventos e

treinamentos. No dia 10 de outubro, no Hotel Deville,

ocorrerá o nosso II Fórum, que abordará, com

palestrantes de primeira grandeza, as conexões

necessárias para construção de um 2030 mais

diverso, inclusivo e abundante. Em novembro,

festejaremos nossos 5 anos de existência. Como se

não bastasse tudo isso, 2019 será marcado como o

ano do lançamento do nosso aplicativo!!!  Uma ideia

que surgiu ano passado e que, após uma parceria

com a empresa Processor, foi possível realizá-la.

Através do aplicativo, melhoraremos nossa

comunicação e o engajamento dXs nossa(o)s

associada(o)s, que poderão perceber ainda mais as

vantagens de fazer parte da nossa associação. Um

ano que ficará para a história do WLM! História que

está sendo construída por cada um de nós. Para mim,

um ano com muitos desafios pessoais e profissionais.

Por um lado, o desafio de ter que conviver com a

saudade eterna de 3 pessoas muito importantes na

minha vida, que eram exemplos de mulheres fortes e

guerreiras e que faziam parte da minha rede de

apoio. A saudade tem sido companheira diária desde

o dia 10/01/19. A partir de então, redescobri o poder do

apoio das pessoas que nos amam e da importância

de sempre deixar claro o quanto alguém é especial

para mim, pois pode, realmente, ser a última

chance.  Por outro lado, desafios enriquecedores, pois

tive a oportunidade fantástica de passar 2 meses

trabalhando na Alemanha, em uma integração com

meus colegas da matriz, aprendendo com eles e

passando um pouco da minha experiência de 14 anos

de thyssenkrupp Elevadores Brasil. Lá, pude vivenciar

a diversidade na prática, pois os alemães são um povo

que aprendeu, na dor, a importância e a riqueza de

respeitar o diferente. Hoje, eles são insistentes em

escancarar os erros do passado, para que ninguém os

repita no futuro. Recomendo muito que, quem tiver

essa possibilidade, procure fazer acontecer essa

experiência de morar, mesmo que por pouco tempo, 

FUNDADORA E 

MENTORA WLM

Acredito que sou daquelas que sempre veem o

“lado cheio do copo”, ou seja, otimista e confiante

que tudo dará certo! Entretanto, não foi bem

assim que a coisa funcionou quando convidada

pelo meu chefe para integrar a diretoria da

empresa que trabalho! Automaticamente fui

abarcada por um misto de sentimentos desde os

“medos” decorrentes das questões legais pela

assunção do cargo, quanto aquela famosa dúvida

quanto a minha capacidade. E, até bater o martelo

final da minha decisão, me vi na minha

mentorada, cheia de dúvidas, receios e

inseguranças, sendo que a minha situação para o

caso variava de um misto de tudo isso em graus

altos de insensatez! Numa conversa com meu

marido dividi com ele que se eu e a Roberta

conseguimos diagnosticar uma série de

necessidades e criar plano de ação para nosso

processo de mentoria, por que não agir da mesma

forma para a minha decisão? Eis que dessa forma

o WLM impactou diretamente a minha decisão, e

com base no meu atuar como mentora deste

incrível programa, fui caminhando nas

negociações até que voilà, tornei-me diretora, e ao

invés de uma, tornei-me das duas empresas do

grupo no Brasil! E, voltando ao início, baseada no

meu otimismo e por integrar o programa fora de

sua sede de criação, sigo confiante que com o

aumento dos associados em Curitiba vamos

colocar em pé por aqui tudo que for necessário

para realizar os eventos e engajar e animar essa

turma nota 10 alinhadas com o protagonismo

feminino.

em outro país, pois será um investimento

importante no desenvolvimento pessoal e

profissional! Por fim, vida que segue e que 2019

ainda nos traga surpreendentes oportunidades

de crescimento.



 

CONQU I S T A S

A mentora WLM Renata Comin foi aprovada para cursar o

Mestrado Profissional Gestão e Políticas Públicas pela FGV SP.

A fundadora e mentora WLM Ana

Carolina Tavares Torres foi aprovada no

Mestrado com sua dissertação

"O lugar das mulheres: espaço e poder na

Advocacia Corporativa de empresas de

grande porte da Região Metropolitana de

Porto Alegre".

A mentorada do 4o 

Ciclo Luana Pereira foi 

aprovada em sua tese 

de mestrado.

Chambers and Partners

Latin America rankeou a

mentora WLM Caroline

Dihl Prolo como

Associate to Watch na

categoria Environment.

A associada WLM

Fernanda Sampaio

formou-se em Direito

na UniRitter.

A fundadora e mentora WLM

Ana Paula Yurgel conquistou

a promoção para Head of Tax

Yara Brasil - de coordenadora

Sênior para Gerente

Tributária.

WLM LACCA APPROVED 2019:

Alessandra Lucchese

Ana Paula Yurgel

Camila Calais

Eliana Herzog

Gabriela Wink

Giovana Comiran

Livia Stumpf

Raquel Stein

Roberta Feiten da Silva

Maria Bofill

https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/
https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/
https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/
https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/
https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/


 

01.08 - WORLD 

LEGAL SUMMIT

A mentora WLM Gisele

Ueno participou do

evento World Legal

Summit, em Curitiba.

A fundadora e mentora WLM Leticia

Batistela foi uma das painelistas do

evento "Protagonismo Feminino, um

Debate atual ou ultrapassado?” na

Arena uMove.me, em Porto Alegre.

06.08 - DITO E FEITO

A fundadora e mentora

WLM Ana Carolina falou

sobre diversidade no Café

Jurídico da Ulbra Gravataí.

12.08 - CAFÉ JURÍDICO

13.08 - PROTAGONISMO
 DA MULHER ADVOGADA

A mentora WLM 

Gabriela Wink 

participou do painel

Protagonismo da Mulher

Advogada, evento da

OAB em Caxias. A

mentorada do 4o Ciclo

Camila Balotin

 e a associada Jenifer

Santos estiveram

prestigiando.

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


 

15.08 - II FORUM 

DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA

As mentoras WLM Gabriela Wink,

Fernanda Girardi, Marta Saft, Eliana

Herzog, Maria Bofil e Leticia Batistela

presentes no II Fórum de Governança

Corporativa IBGC - Capítulo Sul -

Formação para atuação em

Conselhos. 

16.08 - DIVERSIDADE NO 
ANDRADE MAIA

A mentora WLM Andressa Gudde

falou sobre diversidade para o

Escritório Andrade Maia.

17.08 - MEETING JURÍDICO

15.08 BLACK SHEEP FESTIVAL

Laboratório de autoconhecimento e

autorrealização, onde mergulhamos nas

nossas necessidades, valores, talentos e

propósito para nos conectarmos mais com

nós mesmas, ressignificarmos crenças

limitantes e desenharmos com mais clareza

nosso futuro desejado. Tudo isso por meio de

ferramentas práticas, metodologias

científicas e dinâmicas exclusivas!

O Meeting Jurídico da Federasul, que tem a

coordenação da Fundadora Leticia Batistela VP

Jurídico da Casa, recebeu o subsecretário da

Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, para

falar sobre Substituição Tributária.

17.08 LABORATÓRIO EXPERIENCIAL COM ELISA ZINGANO
DESENVOLVIMENTO

A associada Mariana

Ferreira palestrou no

Black Sheep Festival.



 

A mentora

Gisele Ueno

fala sobre

Inovação e

Gestão Jurídica

na Semana da

Advocacia

Iniciante na

OAB-PR, em

Curitiba.

20.08 - INOVAÇÃO 
E GESTÃO JURÍDICA

20.08 O PAPEL DA MULHER
NA ARBITRAGEM E NA
ADVOCACIA

Painel debate "O papel da mulher 

na arbitragem e na advocacia". 

As mentoras WLM Gabriela Wink e

Giovana Comiran protagonizando na

OAB. WLM presente para prestigiar.

22.08 - MYINOVA SUMMIT

As mentoras  Lilian Guerra e Gisele

Ueno prestigiaram a mentora Leticia

Batistela que coordenou painel em

Curitiba, no MyInova Summit, na data

de 22/08.

Maria Bofill falando sobre

Jornada Técnica Israel IBGC.

20.08 -
20 CONGRESSO IBGC

20.08 - SEGURO E GESTÃO
DE RISCO CIBERNÉTICO

A mentora WLM Camila Calais palestrou no

eventoSeguro e gestão de risco cibernético (com ABGR,

Marsh e ISACA) - em São Paulo. 

 

A mentora também palestrou nos eventos III Seminário

Seg News de Gerenciamento Cibernéticos e Seguros em

7.08 e também em Seguro e gestão de risco cibernético

(com ABGR, Marsh e ISACA)- dia 21.08  em Rio de Janeiro



22.08 - BOM DIA ASSOCIADO

A fundadora e mentora WLM 

Ana Carolina Tavares Torres participou do

evento Bom dia Associado no Palácio do

Comércio e tratou do assunto Diversidade.

Encerramento do 4° Ciclo WLM com a

certeza que estamos construindo um

mundo melhor e mais justo! Veja mais

fotos no site: www.wlm.org.br

24.08 - CERIMÔNIA DE
ENCERRAMENTO 4° CICLO

23.08  - CONGRESSO
INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM 

As mentoras Gabriela Wink e Giovana

Comiran e a Mentorada do 4o Ciclo

Erika Donin Dutra participaram, em

Brasília, do 18º Congresso Internacional

de Arbitragem, promovido pelo CBAR

(Comitê Brasileiro de Arbitragem).

A associada Mariana Ferreira foi jurada

do evento Start Up Weekend em Caxias

do Sul.

23.08 - START UP WEEKEND 

http://www.wlm.org.br/


26.08 -“O CAMINHO PARA
INOVAÇÃO NOS
DEPARTAMENTOS JURÍDICOS”

A fundadora e mentora WLM 

Ana Amelia Ramos de Abreu falou

no evento no Hermann Advogados

sobre “O caminho para inovação nos

Departamentos Jurídicos”.

25.07 - DIA NACIONAL DA MULHER NEGRA

A associada WLM Daniela Rosa participou do evento Dia

Nacional da Mulher Negra em Capão da Canoa - RS.

26.08 E 27.08 - II
SEMINÁRIO
INTERNACIONAL DA
IGUALDADE RACIAL

A associada WLM Daniela Rosa

participou como mediadora no

 II Seminário Internacional da

Igualdade Racial.



Se a criatividade já é considerada uma

ferramenta essencial no mercado de trabalho

hoje, nos próximos anos ela será uma habilidade

imprescindível nas organizações. Para nos

aprofundarmos nessa competência, o WLM

apresenta a palestra: A Revolução Criativa com

o PC Dias e a mentorada do 4o Ciclo Fernanda

da Rocha

30.08 - TRILHA DE PALESTRAS
WLM: A REVOLUÇÃO CRIATIVA

05.09 - CONFERÊNCIA 

ETHOS 360°

A Mentora WLM Caroline Prolo na

Conferência Ethos 360° do

Instituto Ethos em São Paulo.

Caroline Prolo, Lauro Marins do

CDP Latin America, Mario Sergio

Fernandes de Vasconcelos da

FEBRABAN e Flavia Resende do

Instituto Ethos batemos um papo

sobre riscos financeiros e jurídicos

de mudanças climáticas e a

implementação dos guidelines do

FSB Task Force on Climate-related

Financial Disclosures (TCFD).

04.09 - CONTRATOS:

UM DEBATE PRÁTICO
E foi com a casa da confraria cheia que na data

de 04/09/2019 aconteceu o evento técnico do

grupo de contratos “Contratos: Um Debate

Prático”. As palestrantes: Bruna Zani, Fernanda

Scaletscky, Giovana Comiran, Thaís Vieira,

Jênifer Santos e Joice Grings compartilharam

as suas experiências e discutiram junto com a

platéia os desafios, soluções, cases de sucesso e

implicações que permeiam o âmbito dos

Contratos.

O evento também contou com a mediação da

Fernanda Girardi que dosou cada um dos

painéis para contemplar tanto a visão do

jurídico interno, como do escritório de

advocacia. A participação e o apoio dxs

associadxs tornaram o evento ainda mais

gratificante.



10.08 E 14.09 - CLUBE DO LIVRO

Ocorreu, no dia 10 de agosto, o segundo encontro do

Clube de Leitura WLM, ocasião em que foi debatida a

obra “Mulheres e Poder: Um Manifesto”, de Mary Beard. 

 

A riqueza de questões abordadas na obra refletiu-se na

qualidade dos debates, haja vista que se propôs o grupo

a aprofundar a compreensão em especial quanto aos

aspectos estruturais que contribuíram – ainda

contribuem – para a desigualdade de gênero. 

 

O histórico silenciamento feminino, que se reproduz na

ciência, nas artes, na política e em tantos outros

aspectos da vida em sociedade, bem como os vieses

inconscientes e a desigualdade estrutural, foram alguns

dos principais pontos mapeados na obra, os quais

guiaram as discussões, repercutindo em uma profunda

reflexão sobre as origens do (não) lugar das mulheres

nos espaços de poder.

No dia 14/09 o clube se reuniu novamente, dessa vez

para debatermos o livro "Mulheres Que Correm com os

Lobos", de Clarissa Pinkola Estés. 

 

A cada encontro nos aprofundamos um pouco mais. A

manhã de sábado foi inspiradora, repleta de trocas,

partilhas, falas e escutas, num contato profundo com a

essência de cada uma de nós. 

 
“E quando farejamos seu rastro, é natural que corramos muito para alcançá-la, que nos livremos

da mesa de trabalho, dos relacionamentos, que esvaziemos nossa mente, viremos uma nova

página, insistamos numa ruptura, desobedeçamos às regras, paremos o mundo, porque não

vamos mais prosseguir sem ela.”. - Sobre a mulher selvagem que existe dentro de cada uma.

 

 



A mentora WLM Gisele Ueno

palestrou no Smart Legal

Day em SP.

05.09 - SMART
LEGAL DAY

05.09 - IV CONGRESSO
INTERNACIONAL 

05.09 - CONEDI 2109

06.09 - HOW TO MAKE EFFECTIVE
PRESENTATIONS IN ENGLISH

A mentora Leticia Batistela esteve

no painel de abertura do Conedi

2109 apresentando o tema

Conexões que transformam.

Associada e teacher Livia a convite da

fundadora e mentora WLM Ana Paula

Yurgel para a apresentação sobre “How

to make effective presentations in

English” na Yara.

WLM presente no Congresso

Internacional de Compliance Across

Américas em São Paulo. Nas fotos: A

fundadora e mentora WLM Eliana Herzog

com a mentora WLM Renata Comin e a

associada WLM Benicia Montelli.



Aconteceu o lançamento da LACLIMA –

Latin American Climate Lawyers
Initiative for Climate Action, uma rede
de advogadxs dedicadxs a
compreender, aprofundar e disseminar
conhecimento jurídico aplicado a
endereçar os problemas postos pela
crise climática. 

A iniciativa é da mentora WLM Caroline
Prolo, head da área ambiental do
escritório Stocche Forbes em São Paulo.

A LACLIMA está começando com um
piloto no Brasil, e depois deve expandir
para o restante da América Latina, com
o objetivo de desenvolver uma massa
crítica de advogadxs de mudanças
climáticas na região. Segue o instagram
e acompanhe: @laclima_

07.09 - LANÇAMENTO LA CLIMA

A fundadora e mentora WLM Ana Paula
Yurgel participou em conversa da
comunidade de diversidade da YARA
#porelas sobre carreira, feminismo e
protagonismo

10.09 - CONVERSA DA COMUNIDADE
DE DIVERSIDADE DA YARA #PORELAS

PRÓXIMOS ENCONTROS

https://www.instagram.com/laclima_/
https://www.instagram.com/laclima_/


UPDATES  - II  FÓRUM

O 2º Fórum WLM: Construindo 2030 – Conexões para o Futuro -

 já está no ar! O evento conta com diversos palestrantes de destaque e
cases do mercado nacional e internacional, com discussões
propositivas sobre Carreira, Diversidade, Inovação e Mentoria. 

 

Venha refletir, conectar e construir o ambiente profissional que
almejamos em um futuro próximo. 

 

Garanta seu ingresso agora em: http://bit.ly/2forumwlmbr

http://bit.ly/2forumwlmbr


UPDATES  - II  FÓRUM

http://www.wlm.org.br/forum


UPDATES GTS WLM 
GT DE APRENDIZAGEM
CONTINUADA

Ao longo do ano de 2019, o Grupo de
Trabalho (GT) de Aprendizagem Continuada
promoveu eventos com palestras focadas
nas competências que tendem a ser mais
valorizadas no profissional do futuro, de
acordo com o Fórum Econômico Mundial. 
 

Em junho, trabalhamos capacidade de
julgamento e tomada de decisões. O evento
foi apresentado por Laura Aita, que
compartilhou recursos práticos de como
desenvolver clareza para atuar em
contextos de incerteza. No dia 30 de agosto,

exploramos o tema Criatividade, com a
palestra “A Revolução Criativa”. Trabalhamos
o impacto da 4ª Revolução Industrial no
mercado de trabalho, abordando internet
das coisas, inteligência artificial,
computação na nuvem, realidade virtual,
big data e sistemas ciberfísicos. Mesmo com
toda a evolução da robótica, as máquinas
ainda não possuem a capacidade criativa do
ser humano. Por isso, a habilidade que era a
10ª da lista de previsões das demandas de
mercado para 2015, agora faz parte das três
habilidades mais destacadas para 2020. O
evento foi apresentado por PC Dias e
recepcionado pela mentorada WLM
Fernanda da Rocha. 

 

O próximo encontro será no dia 07 de
novembro deste ano e trataremos do
assunto Pensamento Crítico, com a
palestrante Márcia Maria Cunha da Silva e a
mentora WLM Andressa Gudde, na Casa da
Confraria. Ainda, estamos fechando
palestrantes e datas para abordar os temas
de colaboração com os outros e gestão de
pessoas, competências também listadas
pela ONU para o profissional do futuro.

GT CONECTA

O GT Milhagem passou por mudanças e
mudou de nome: somos agora o GT
Conecta - responsável pelo Ranking de
Engajamento. 

 

E o GT Conecta tem muitas boas notícias
para essa edição da News: Nosso GT
segue crescendo e ganhou uma nova
integrante: Eliane Reis Lima, que chegou
cheia de interesse e motivação. 

 

Além disso, temos uma supresa
para associada(o)s que pontuaram no
programa de milhagem: 1 vale Trilha de
Palestra, para ser usado em qualquer
trilha nos próximos 6 meses!! Entraremos
em contato com todxs!! 

 

Caso tenha acumulado estrelas e não
seja contatadx, nos informe!! 

 

E um SUPER MEGA PRÊMIO para as
associadas que pontuaram acima de 10
estrelas, Bruna Zani, Nadine Pfeifer, Ana
Luiza Lopes e Morgana Tiecker: Uma
anuidade grátis 2020!! 

 

Por fim, deixamos o contato da nossa
representante, em caso de dúvidas e
sugestões para o GT: Jênifer Santos -

WhatsApp (54) 99101.2152



UPDATES GTS WLM 

GT CLUBE DE LEITURA
 
O Clube do Livro WLM realizou dois encontros nos
últimos dois meses, em agosto trabalhamos o livro
"Sejamos Todas Feministas" de Chimamanda Ngozi
Adichie.
 Em setembro nosso objeto de estudo foi o livro
"Mulheres que Correm com os Lobos" de  Clarissa
Pinkola Estés. O próximo encontro em outubro será
sobre o livro "Somos Guerreiras" de Glennon Doyle
Melton.

GT COM+

O GT COM+ deu start na nova Campanha de Associação,

escolhendo 12 Associada(o)s para falar um pouco sobre o
que o WLM acrescenta na vida de cada um, o resultado foi
incrível e inspirador e está sendo postado nas nossas redes
sociais! Agora, o GT COM+ já está trabalhando no próximo
NA REAL que acontecerá em Novembro e, por último, mas
não menos importante, já iniciou os preparativos para o
encerramento de final de ano.

LANÇAMENTO PARCERIA APP MERITO WLM COM A PROCESSOR

Querida(o)s associada(o)s WLM,

O WLM nasceu com o objetivo de desenvolver competências e o
protagonismo feminino lá em 2014 quando oito advogadas
inconformadas com a disparidade de gêneros no topo das carreiras
jurídicas, decidiram realizar algo concreto para mudar os números.

Hoje o WLM já está no seu quinto ciclo de mentoria, contando com
cerca de 200 associada(o)s e  presente no Rio Grande do Sul, Paraná,

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, expandindo-se cada vez mais.

Nasceram grupos técnicos e os GTs,  novos eventos foram e continuam
sendo criados, e vários deles voltados exclusivamente para nossa(os)

associada(o)s. Enfim, nosso grupo cresce forte e saudável, razão pela
qual nós estamos sempre buscando inovação e praticidade, além de
buscarmos formas de melhorar a comunicação com nossa(os)

associada(o)s, ou seja, com você que nos lê neste exato momento! Mas 

 atentas aos pedidos da(o)s associada(o)s observamos que
precisávamos de uma ferramenta que nos trouxesse mais união,

engajamento e assessoria a tantos eventos e informações
compartilhadas. Eis que nasce então o App do WLM! É um dos grandes
projetos do WLM que, graças a nossa parceria com a Processor, está
saindo do forno, quentinho para ser degustado por vocês em breve. A
finalidade do aplicativo é justamente nos conectar, engajar mais e
trazer mais e mais associada(o)s, pois queremos dominar o mundo
(brincadeirinha! Será? haha). Com essa ferramenta teremos acesso à
mais notícias, mais informações, mais eventos, mais tudo, com fácil
acesso e na palma da mão! E com isso queremos também mais a sua
participação, queridx associadx. Queremos fazer aquele cara-crachá nos
eventos, queremos discutir mais ideias com vocês, queremos aumentar
nossa comunidade, queremos ser MAIS! E isso só irá acontecer com a
participação e engajamento desse grupo seleto de pessoas incríveis que
constitui o WLM. Vamos Junta(o)s?

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


UPDATES GTS WLM 

GT DE DIVERSIDADE RACIAL

O GT de Diversidade Racial tem uma nova integrante: a associada Daniela Rosa chegou super
motivada e repleta de ideais para fazer o nosso GT impactar ainda mais o WLM e o mundo!

 

Temos  desenvolvido iniciativas para sensibilização da(o)s associada(o)s quanto ao racismo e estamos
elaborado um evento "Na Real". Assim, temos como objetivo principal deste evento realizar uma
sensibilização da(o)s associada(o) do WLM sobre o tema em uma roda de conversa informal para que
todas(os)  sintam-se à vontade para debatermos.  Também preparamos alguns cards sobre alguns
conceitos que são utilizados quando falamos sobre racismo. 

 

Você tem alguma dúvida sobre o assunto? 

Mande par ao nosso formulário: http://bit.ly/diversidaderacial

http://bit.ly/diversidaderacial


LIVRO

WLM  I N D I C A
INDICAÇÕES  DAS  ASSOCIADAS

VÍDEO

FILME

Dar e Receber - Adam Grant
Garota, pare de mentir pra você mesma  -
Rachel Hollis
O Sol Ainda Brilha - Anthony Ray Hinton

ARTIGO, TEXTO,

NOTÍCIA, POST EM BLOG
O saldo positivo da diversidade

Sobrecarga da mulher no ambiente de
trabalho

A Love Letter to Young Women of Today ||

Mayim Bialik

Após virarem mães, mulheres são
'empurradas' ao empreendedorismo

Quase 30 milhões de mulheres chefiam os
lares no Brasil

Renner lança sua primeira websérie
sobre empoderamento feminino

Pesquisa do CNJ conclui que dificuldade
para a mulher avançar na magistratura
independe de região

Mulheres não são melhores em
multitarefas. Só trabalham mais

Estrelas além do tempo (Hidden Figures)
– Mulheres negras na Nasa, cisão racial 
Histórias Cruzadas (The Help) -
Segregação racial dos anos 1960
 
As Sufragistas (Suffragette) - Primeiro
movimento de ativismo feminista, na
década de 1910
 
Preciosa – Uma História de Esperança
(Precious: Based On The Novel ‘Pushed’by
Safira)
 
A Vida Secreta das Abelhas (The Secret
Life of Bees) – Sororidade, abusos
 
Absorvendo o Tabu (Period. End of
sentence.) - Documentário curta-
metragem
 
Frida – Ahistória de Frida Kahlo
 
Suprema (On the basis of sex) - Baseado
na vida da Ruth Bader Ginsburg.
 
She is beautiful when she's angry – 2014 –
Movimento feminista dos EUA na década
de 1960
 
The Testimony – 2015 - curta-
documentário americano de 2015 sobre
atrocidadescometidas contra mulheres
na República Democrática do Congo.
 
The Hunting Ground – 2015 -
Documentário trata de casos de estupro
nas faculdades americanas
 

Nova geração revê 'masculinidade
tóxica'; em estudo, 70% relatam serem
treinados a 'ser macho'

Advogados negros lançam associação
para combater o racismo no direito

Negros são menos de 1% entre advogados
de grandes escritórios, diz pesquisa

Nossas Bolhas por Daniela Plesnik

Revista Criptomoedas e Blockchain
Descomplicadas para Advogados

Negros são menos de 1% entre advogados
de grandes escritórios, diz pesquisa

O que te Conecta por Leticia Batistela

The Dream Gap

O Silêncio dos Homens

O Poder da Empatia (Animações RSA) - Dr
Brené Brown

Mulheres Que Correm com Os  Lobos

https://braziljournal.com/o-lugar-das-mulheres-nas-empresas
https://youtu.be/TXEUkztR6po
https://youtu.be/TpPzBFKYUjw
https://oglobo-globo-com.cdn.ampproject.org/c/s/oglobo.globo.com/celina/apos-virarem-maes-mulheres-sao-empurradas-ao-empreendedorismo-23824097?versao=amp
https://www.otempo.com.br/interessa/comportamento/quase-30-milhoes-de-mulheres-chefiam-os-lares-no-brasil-1.2034999
http://propmark.com.br/mercado/renner-lanca-sua-primeira-webserie-sobre-empoderamento-feminino
http://www.jfms.jus.br/noticias/pesquisa-do-cnj-conclui-que-dificuldade-para-a-mulher-avancar-na-magistratura-independe-de-regiao/
https://www.nexojornal.com.br/externo/2019/08/25/Mulheres-n%C3%A3o-s%C3%A3o-melhores-em-multitarefas.-S%C3%B3-trabalham-mais
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/08/nova-geracao-reve-masculinidade-toxica-ensinada-desde-cedo-para-70-segundo-pesquisa.shtml
https://almapreta.com/editorias/realidade/advogados-negros-lancam-associacao-para-combater-o-racismo-no-direito
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/06/negros-nao-chegam-a-1-entre-advogados-de-grandes-escritorios-diz-pesquisa.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
https://entrecafes.home.blog/2019/09/04/nossas-bolhas/
https://www.enlaw.com.br/revista/620
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/06/negros-nao-chegam-a-1-entre-advogados-de-grandes-escritorios-diz-pesquisa.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
https://www.dynamicmindset.com.br/o-que-te-conecta/
https://www.youtube.com/watch?v=zd5cGKeRHXM
https://www.youtube.com/watch?v=NRom49UVXCE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q6rAV_7J5T0&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=J8zMBoQ6WdQ
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STAND UP, COMÉDIA

EVENTO, CURSO 

E WORKSHOP
PLAYLIST, PODCAST

Conexão Feminista

Fórum 2019 - Sim à Igualdade Racial

Iliza Shlesinger: Elder Millennial | 

Feito Por Elas

Gordacast

Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes

Rise - Rachel Hollis

Más Feministas

Maria Vai Com as Outras

Ideas Negras

Mulheres que Escrevem

Ponto G

A força da diversidade nas organizações

Escuta Feminista

IMAGEM
Claramente

https://www.youtube.com/watch?v=4RbHzSRfoXo
https://soundcloud.com/conexaofeminista
http://simaigualdaderacial.com.br/forum2019/
https://www.netflix.com/
https://soundcloud.com/feitoporelas
https://www.spreaker.com/show/gordacast
https://soundcloud.com/garotasrebeldes
https://soundcloud.com/risepodcast
https://medium.com/@masfeministaspodcast
https://piaui.folha.uol.com.br/radio-piaui/maria-vai-com-as-outras/
https://www.ideiasnegras.com.br/
https://www.asradiostation.com.br/podcasts/mulheres-que-escrevem-podcast
https://preciosamadalena.com.br/category/podcast/ponto-g/
https://www.eventbrite.com.br/e/a-forca-da-diversidade-nas-organizacoes-tickets-63700309340
https://www.blogs.unicamp.br/protagonismofeminino/
https://open.spotify.com/show/5xgbeXKSjltEl8Iet1Fjxm

