
EDITORIAL

Caras e caros leitores (ou poderíamos chamar
de quarenteners?)

Foi nos dado o desafio de fazer este editorial
em um momento pré-Covid 19. Nós duas
tínhamos muitas ideias e temas borbulhando
em nossas cabeças para trazer aqui... Pois de
repente, tudo mudou e nada mais será como
antes. E tivemos que recalcular a rota- assim
como o WLM, que vem se reinventando e
passou a fazer diversas ações on-line, como
lives, clube do livro por interação digital,
webinars, entre outras ações que virão para
apoiar nossas(os) associadas(os). 

Pois bem, ambas trabalhamos com
desenvolvimento humano, o que significa
que lidamos com pessoas de diferentes perfis
nos mais diversos contextos. E entendemos
que, em um momento como este, as
habilidades e fortalezas de todas(os) são
colocadas à prova. Bons marinheiros são
desafiados em dias de tempestade e, assim,

acreditamos que saíremos melhores deste
momento se cada uma(um) olhar para
dentro de si e resgatar as suas forças.

Porém, talvez seja exatamente este um dos
grandes desafios disso tudo: parar e se olhar. 
Estamos acostumadas(os) com um mundo
frenético e acelerado, em que saímos de uma
reunião de trabalho já correndo para a
próxima.

FACILITADORAS DO WLM

Vamos para a academia, para o
supermercado, para o shopping, para o
happyhour, para o cabelereiro. Ás vezes,

mal falamos com os filhos, marido/esposa,

pais... É tudo rápido e  o tempo não para.

Dormimos pouco e já acordamos
atrasadas(os).

E agora, que somos obrigadas(os) a parar
e repensar? Como dar conta de ter que
conviver com a nossa própria companhia
? Não é paradoxal que sempre queremos
tempo, mas quando ele sobra é dificil
encará-lo, porque precisamos sair do
piloto automático?

Acreditamos que o primeiro passo é
respeitar nossa condição humana.

Entender que vamos nos sentir
ansiosas(os) e angustiadas(os) e que está
tudo bem! É hora de aprendar a respirar e
se autoacolher com generosidade. E
aproveitar este momento como uma
excelente oportunidade para refletir no
que somos boas, quais são nossos talentos
e forças, e como colocá-los em prática. Se
sou uma pessoa criativa, que belo
momento para estruturar minhas
ideias. Se sou uma pessoa curiosa, que
grande oportunidade de buscar novos
conhecimentos com as inúmeras
iniciativas online que estão sendo
disponibilizadas diariamente. 

Talvez você queira explorar tudo o que
está acontecendo. Talvez queira se
reservar, meditar e se desconectar. Não
existe certo e errado, e sim o que faz
sentido para você e que potencializa a sua
natureza. 

E lembrem-se: nossa natureza é humana.

Complexa, diversa e profunda. Não
existem respostas simples para este
momento intenso. E sim, um convite para
um mergulho naquilo que temos de mais
valioso na vida: nós mesmas(os).

Aproveite a quarentena para se
autoconhecer e conviver com você. 
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POR  RENATA COMIN

Inspirar jovens advogadas a serem
protagonistas de sua carreira: há
três anos venho me dedicando a
esse propósito como mentora do
WLM. Mas a mentoria me
ofereceu também a oportunidade
de experimentar a chamada
mentoria reversa: tenho sido
fortemente influenciada pelas
minhas mentoradas queridas
Leonela, Paula e Mylena. Ao
acompanhar e incentivar sua
busca pela realização pessoal e
profissional, me vi pessoalmente
incentivada a buscar a realização
de um sonho, congelado por mais
de 20 anos, de voltar para a
Universidade. Foi assim que em
2019 apliquei para o Mestrado
Profissional em Políticas Públicas
na Escola de Administração de
Empresas da Fundação Getúlio
Vargas em São Paulo
(EAESP/FGV).

Mas eu não poderia imaginar que
ser aprovada no mestrado seria
apenas a primeira conquista. Seis
meses depois, com indescritível
alegria fui selecionada para
representar a EAESP/FGV no
Global Public Policy Network
Conference - GPPN, uma
competição anual entre
prestigiadas universidades
internacionais de políticas
públicas, hospedada pela London
School of Economics (LSE) em
29.02.2020. 

E com surpresa e satisfação
conseguimos o segundo lugar na
competição, com nosso projeto
“Reconnections: Breaking the drug
addiction vicious cycle”. Foi a
primeira vez que a FGV conquistou
um prêmio nesse evento. 

E agora vem a melhor parte:

também fui convidada para
representar a FGV em evento
organizado pela LSE School of
Public Policy Women’s Network
sobre políticas públicas de gênero,

a Gender & Policy Conference, dias
22 e 23.02.2020. E adivinhem,

apresentei justamente o trabalho
do WLM na promoção do
protagonismo feminino no meio
jurídico e a importância da
mentoria como ferramenta para
incentivar a diversidade e a
equidade de gênero no mercado de
trabalho. Com suporte de um lindo
pôster sobre o WLM (vejam na foto),

a apresentação despertou muito
interesse. Especial agradecimento a
Dani e Elisa, que me ajudaram na
discussão das ideias e preparação
do material que submeti à LSE.

Todo esse percurso e conquistas me
enchem de orgulho, e só foram
possíveis com o apoio e incentivo
do WLM. Pessoas inspiram pessoas!

A mentoria cria uma corrente de
crescimento, desenvolvimento e
busca de superação, sua essência é
a troca com vistas ao crescimento
mútuo.

PALAVRA 

DA ASSOCIADA



 

CONQU I S T A S

Na segunda quinzena de Fevereiro, associada Ana Caroline
Braun foi promovida para Sócia de Capital no escritório
Rossi, Maffini, Milman & Grando Advogados.

Mentora Renata Comin representando a FGV-EAESP na
Global Public Policy Network Conference (GPPN) entre
os dias 29 de Fevereiro e 1 de Março em Londres. Que
junto com sua equipe trouxeram o prêmio de segundo
lugar para a FGV com o projeto de mestrado para
reinserção no mercado de trabalho de pessoas que se
livraram das drogas.

As mentoradas do 5 ciclo Mariana Scoz e Cainara Guassu
receberam um prêmio ABCD Award (Above and Beyond
Call of Duty) da empresa Philip Morris Brasil por
participar do Projeto de Empoderamento Feminino
chamado Empow#Her, grupo de representantes de
diversas áreas e unidades da PMB com foco na
promoção da equidade de gênero.

Associada WLM Mayah Cruz lançou oficialmente no
dia 08 de março as redes sociais de sua consultoria de
de comunicação focada em Protagonismo Feminino, a
Protagoniza. Siga e tenha acesso a conteúdopara
empreendedoras e mulheres na liderança:

www.instagram.com/protagonizacom

No dia 11 de Março ocorreu o Prêmio
Excelência na Advocacia Intelijur que
contou com presença em peso do
WLM. Tivemos várias indicações e
foram premiadas nossas queridas Ana
Amelia Ramos de Abreu, Ana Carolina
Tavares Torres, Ana Paula Yurgel, Joice
Grings e Luciane Esteves.

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.canva.com/design/DAD4smzVsA0/d0y8LkWQBU3ntyBvBBEUuw/edit
https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/


E V EN TO S  P A S S ADO S

29.02 - CLUBE DO LIVRO SP
No dia 29 de Fevereiro aconteceu o
segundo encontro do Clube do Livro
WLM SP. No evento refletimos sobre
o livro "Faça Acontecer"de Sheryl
Sandberg.

06.03 - GLOBAL LEGAL
HACKATHON

Ana Paula Yurguel foi jurada no evento
Global Legal Hackathon que ocorreu entre
os dias 6 a 8 de Março em Porto Alegre.

06.03 - O FUTURO DA
MULHER NO MERCADO DE
TRABALHO

Fundadora Alessandra Lucchese e
nossa associada Luisiane Teixeira
palestraram no evento O Futuro da
Mulher no Mercado de Trabalho,

promovido pela Índigo.

07.03 - CLUBE DO LIVRO POA

No dia 7 de Março aconteceu a sétima
edição do Clube do Livro WLM Porto
Alegre, sobre o livro "Um Teto Todo
Seu" da Virginia Wolf.

08.03 - INOVAÇÃO JURIDICA

Lançamento do curso Inovação
Juridica coordenado pela
mentora Leticia Batistela contou
com a presença de associadas
WLM.

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


 

CONQU I S T A S

Mentora Caroline Dihl Prolo, head da área Ambiental do
Stocche Forbes Advogados, participou como co-autora
do e-book "Guia para Power Purchase Agreements
(PPA) corporativos de energia renovável".

A associada Maúra Guerra Polidoro recebeu uma bolsa
para participar do Specialized Summer Program on
International Commercial Arbitration da Washington
School of Law nos Estados Unidos. Por conta do Covid-

19, o curso será usufruído por ela em 2021.

No dia 1 de Abril a associada Luisiane Teixeira foi
promovida para Cordenadora II na Índigo.

No dia 02 de Abril a mentora Caroline Prolo lançou
seu primeiro projeto de capacitação em direito e
mudanças climáticas de sua organização LACLIMA,

em parceria com o Instituto Clima e Sociedade e
com a PUC-Rio. Um mini-curso gratuito em
formato webinar, que vai abordar conceitos
básicos sobre o regime jurídico internacional e
doméstico de mudanças climáticas e temas atuais
relacionados à política e à economia do clima.  As
vagas eram limitadas a 500 e se esgotaram em
48h!

Luísa Rabadan, mentorada do quarto ciclo e, hoje, associada
ao WLM, passou a compor o corpo docente da Faculdade de
Direito da Ulbra neste primeiro semestre e lecionará a
disciplina de Direito Tributário. A conquista é um marco
importante em sua carreira e ela faz questão de
compartilhar com todo o grupo WLM esse novo passo, pois
acredita que a mentoria e própria interação e oportunidades
do grupo foram muito importantes para alcançar esse
objetivo!

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


17.03 - PROTEÇÃO DE DADOS LGPD

Larissa Wermann palestrou no evento
Proteção de Dados LGPD que ocorreu no
dia 17 de março em Porto Alegre.

 

E V EN TO S  P A S S ADO S

17.03 - LEGAL DESIGN

Mentora Gisele Ueno palestrou no evento
Legal Design que aconteceu em Curitiba.

17.03 - WLM LABOR

No dia 17 de março
ocorreu o WLM Labor,
encontro foi via
webchamada do
grupo técnico.

23.03 - TOOLBOX CLUBE DO LIVRO

No dia 23 ocorreu o lançamento do Toolbox
Clube do Livro. O projeto promove encontros
online toda terça-feira as 20hrs, tendo o
primeiro ocorrido no dia 24/03, resultando
em dicas sobre diversos assuntos. Participe
pelo link, ID da reunião: 824 736 952.

https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/
https://www.facebook.com/gabrielawallau/videos/10156353190593247/
https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/
https://zoom.us/j/824736952


02.04 - LIVE
No dia 02 de Abril associada Erika
Dantas protagonizou uma live
abordando os temas: Recrutamento
dos estudantes de Medicina, Farmácia,

Enfermagem e Fisioterapia;

Cadastramento dos profissionais da
saúde; Antecipação da colação de
grau dos alunos de Medicina,

Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia.

 

E V EN TO S  P A S S ADO S

03.04 - AULA FLASH

Dia 03/04 ocorreu a “aula flash” on-

line sobre Mindset para inovação
do curso Inovação Juridica Hands
On coordenado pela Mentora
Leticia Batistela.

01.04 - LEGAL EXPERTS

No dia 1 de Abril a mentora Marta Saft
Valli participou da Live "Como as
multinacionais de tecnologia estão
enfrentando a crise e a Covid-19" no perfil
da Legal Experts

13.04 - LIVE

A Fundadora WLM Ana Carolina Tavares
Torres participou da Live da Legal
Experts falando sobre Como o
Departamento Jurídico Auxilia o
Desenvolvimento dos Negócios Em
Períodos de Crise - Como Ajustar as
Velas na Tempestade?

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/


A CON T E C I M EN TO S

WLM presente no ll no Fórum de
Mulheres em Conselho do IBGC.

A associada Mariana Fernandes
participou do evento Global
Mentoring Walk que ocorrou no
dia 8 de Março no Rio de Janeiro.

No dia 14 de Março o vídeo
institucional do WLM, produzido pelo
GT de COM+ foi lançado. Assista aqui.

08 .03  -  GLOBAL
MENTORING  WALK

06 .04  -  FÓRUM  DE
MULHERES  EM  CONSELHO
DO  IBGC

14 .03  -  VIDEO  COMEMORATIVO
5  ANOS  WLM

A fundadora e facilitadora do WLM,

Elisa Zingano, lançou em março a
sua mais nova ferramenta: o Menu da
Felicidade. E também lançou seu
novo site, acesse o link.

20 .03  -  LANÇAMENTO
FERRAMENTA  

Camila Calais e Luísa Rabadan
comemorando integração de Luísa
no corpo docente da ULBRA.

09 .03  -  COMEMORAÇÃO

https://www.instagram.com/laclima_/
https://www.instagram.com/laclima_/
https://www.youtube.com/watch?v=xKFiOL2drIU
https://www.elisazingano.com/


L I V E S  WLM
Em decorrência da pandemia da nova Covid-19, o WLM decidiu suspender
encontros presenciais e mantê-los de forma online. Também temos
transmitido lives no nosso Instagram com temas englobando assuntos
que se destacam durante este período. Veja abaixo todos eventos já
ocorridos.

Iniciando as lives, no sábado dia
21 de março o WLM transmitiu a
live "Vamos Falar de Esperança",

com a fundadora Ana Carolina, e
Alessandra Gonzaga da Conexão
IE.

No domingo, dia 22 de março foi a
vez das fundadoras Letícia
Batistela e Elisa Zingano no bate
papo "Vamos falar sobre
Resiliência", que acorreu a partir
das 20h no instagram do WLM.

Segue a lista de algumas das lives que
já aconteceram: 
 
24/03  Clube do livro
 
26/03  Gestão de crise (Maria Regina
Xausa e Lilian Guerra)
 
27/03 - Ferramentas de trabalho e
colaboração online (Gabriela Pereira e
Nadine Pfeifer)
 
31/03 Plataforma Teams (08h)
 com Carlos Yohei (Grupo Processor)

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


L I V E S  WLM
31/03 - Clube do livro (20h)
 
02/04 - Home office e
maternidade (Adriana
Schnorr e Suzana Zaman)
 
04/04 - Resignificando
relações (Helaine Galerani e
Daniela Plesnik)
 
06/04 - Comunicação
assertiva (Débora Brumm e
Juliana Garcia)
 
07/04- Clube do livro (20hs)
 
08/04 - Perfil
comportamental (Ana
Amélia e Yaskara Goltz) (18h)
 
14/04 - Clube do livro (20h)
 
15/04 - Gestão, Engajamento
e Motivação de Pessoas em
Tempos de Home Office
(Jênifer Santos e Fernanda
Moreira) (08h)
 
 
PRÓXIMAS LIVES:
16/04 - Finanças Pessoais 
(Patricia Lages Ana
Luíza) (19h)
 
20/04 - O novo GT de Gestão
e Inovação já inicia com a
realização deste bate papo
“Fora da Caixa” com
Christiano Xavier o fundador
da Future Law (18h)



TOOLBOX CLUBE DO
LIVRO
No dia 23 foi lançado o Dicas da semana da Toolbox Clube do Livro WLM de
Sobrevivência em Momentos Difíceis, com encontros semanais e um série de dicas para
você se conectar com você mesma e conseguir lidar melhor com essa quarentena.

Confere as dicas do primeiro encontro:

Áudios de meditação guiada gratuitos do livro Atenção Plena;

Áudios de meditação guiada do aplicativo Calm;

Instagram da Profe de Mindfulness Vivi Fukugawa;

Aulas de Yoga e meditação no canal Yoga Mudra do Youtube.

Somos Guerreiras - Doyle Melton Glennon
Mulheres e Poder: um manifesto - Mary Beard
Mulheres que correm com os Lobos - Clarissa Pinkola Estés
Tudo Nela Brilha e Queima - Ryane Leão
A Mãe de Todas as Perguntas - Rebecca Solnit

 

 1. Praticar mindfulness:

 

 2. Escrever poesia, conheça alguns perfis:

@ondejazzmeucoracao
@proseandopoesia
@mulheresqueescrevem
@poexistir_oficial
@rupikaur
@zackmagiezi
@atticuspoetry
 

 3. Lista de livros recomendados pelo Clube do Livro:

24.03 - DICAS SEMANA 1:

31.03 - DICAS SEMANA 2:

La Vie en Rose - Edith Piaf
We'll Always Have Paris - Playlist Spotify Caroline Prolo
Bossa Nova - Playlist Spotify Cozinha da Lívia
Gracias a la vida - Mercedes Sosa

 

 1. Para ouvir:

 

Qual é o maior sonho que você se atreveria a ter se tivesse certeza de que ele não iria
falhar?
Se pudesse contar com a ajda de alguém para realizar um projeto, o que você pediria?
Que roteiro você escreveria para sua vida se soubesse que se tornaria realidade?

-Livros da Johanna Basford;
Aplicativo Colorfly;
Aplicativo Coloring Book For Me.

 2. Para refletir:

 
 3. Para colorir:

07.04 - DICAS DA SEMANA 3 

O que eu descobri ser importante pra mim durante essa quarentena?

E o que eu vou fazer para não voltar ao piloto automático quando passar o período de crise?

 1. Pacto com nós mesmas:

 

 2. Cozinha Terapêutica, indicações para seguir:

@marinamonaco
@jamieoliver
@panelinha_ritalobo
@gurianatureba

https://www.instagram.com/laclima_/
https://sextante.com.br/atencaoplaneta/
https://blog.calm.com/take-a-deep-breath
https://www.instagram.com/vivifukugawa_mindful/
https://www.youtube.com/channel/UCTqpr2W0r2cC3wefoUrxftQ
https://open.spotify.com/track/3lAun9V0YdTlCSIEXPvfsY?si=td9AS_iJSte1aJBG-F-HLw
https://open.spotify.com/playlist/0e668mrgKZnESUvagEX0Hz?si=HkHtzAdwS9K_b7L6nkWndA
https://open.spotify.com/playlist/6ce6wDZ2DVFc9i7DYJMDI8?si=wXwDoIO5RyGfxJweaLBFkg
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DZ06evO1yjzwr?si=wkDK_dXzQ5icBC5mBOUYsg
http://www.johannabasford.com/
http://instagram.com/marinamonaco
http://instagram.com/jamieoliver
http://instagram.com/panelinha_ritalobo
http://instagram.com/gurianatureba


U PDA T E S  G T S  WLM  

GT COM+

E mesmo com o isolamento social, o
GT COM continua trabalhando em
diversas iniciativas, inclusive para
colaborar com os eventos on-line
neste período em que as interações
presenciais não estão ocorrendo,

afinal, a roda não pode parar de girar! 
O GT COM está atuando fortemente na
organização das lives do WLM que
estão abordando diversos assuntos
com o intuito de auxiliar a todos neste
momento de adaptação da rotina
pessoal e profissional.
Além disso, fizemos a divulgação do
novo grupo do WLM no Telegram, que
já está funcionando muito bem, com
diversas interações e adesão
completa!

Já estamos preparando com muito
carinho a programação para os nossos
próximos encontros presenciais, mas
por enquanto, fique em casa e se
cuide!

GT DE APRENDIZAGEM
CONTINUADA
O GT de Aprendizagem Continuada
informa que os eventos do Trilhas de
Palestras foram suspensos em
decorrência da pandemia da COVID-

19. Retornaremos cheias de novidades
quando for seguro realizarmos nossos
encontros!

GT CLUBE DO LIVRO
No dia 07/03, o Clube do Livro foi
recepcionado com muito amor e
carinho pela Kerlen Costa, que abriu
as portas de seu Café República para
nos receber, ler, ouvir nossas histórias
e, principalmente, conversar sobre a
escrita feminina trazida na aclamada
obra de Virginia Woolf - "Um teto todo
seu". O livro, baseado em palestras da
escritora proferidas em 1928, é uma
reflexão acerca das condições sociais
da mulher e sua influência na
produção literária feminina. 

O grupo discutiu a evolução da escrita
feminina, o feminismo, a revolução
sexual e todos os movimentos
feministas que, até hoje, nos
proporcionaram chegar onde
estamos, dizer o que pensamos e
escrever o que escrevemos. Partindo
da leitura de Woolf e do relato das
experiências de cada participante, foi
possível perceber que ainda
precisamos lutar muito para ocupar,
com igualdade, nosso lugar e ter "um
teto todo nosso".

Mal sabíamos, naquela manhã de
Sábado, que seria nosso último final
de semana presencial e "tranquilo",

pelo menos em Porto Alegre. Isso,

pois, nos dias que seguiram ao nosso
encontro, assistimos, impactadas, as
notícias sobre a COVID-19 e o efeito
devastador que essa doença estava
trazendo ao Brasil. Dali em diante, 

preocupados com o que ocorreu em
outros lugares do mundo, nossos
governantes iniciaram
recomendações quanto aos períodos
de isolamento, e aí a leitura que
havíamos feito no Sábado, não
poderia fazer mais sentido, já que
todas nós estaríamos no nosso próprio
livro "Um teto todo seu".Em nossas
casas, continuamos reunidas, unindo
nossas forças neste momento tão
difícil. Nossos encontros, agora
virtuais, acontecem com mais
frequência, todas as Terças-feiras, às
20h. É lá que fizemos "Um teto todo
nosso", parafraseando Woolf, dessa
vez, para falarmos das angústias,

medos e alegrias de vivenciar a
quarentena e o isolamento. Venha
conosco para o bate papo do Clube do
Livro, estamos juntas com a certeza
que vai ficar tudo bem !



U PDA T E S  G T S  WLM  

trocar experiências e,

principalmente, conversar sobre
novos projetos e temas que
queremos compartilhar durante
este período de isolamento
social.Estamos aproveitando esse
momento para aprender tantas
coisas que não dominamos, porque
não nos educar em questões
raciais?

No nosso dia a dia temos uma série
de dúvidas quanto a postura,

formas de abordagem e nos
questionamos se estamos agindo
da melhor forma 

e sem qualquer 
preconceito.

Quando aconte-

ce situações 

como essa, 

recorremos a 

pessoas amigas, 

colegas de 

trabalho de 

confiança e a mentores/mentoras.

E quando o ponto de interrogação
tem origem na cor/raça  do 

outro? Por isso, com esse
sentimento de colaboração e
auxílio mútuo, o GT Diversidade 

Racial reitera sua total
disponibilidade para esse (e tantos
outros) bate papo e discussão.

Estamos super abertas para
assuntos que possam causar algum
desconforto para quem está do
lado de fora, afinal de dentro
vemos de forma distinta, e vice
versa.

Em breve traremos novos diálogos
que nos auxiliem sobre Educação
Racial e outros temas super
especiais e delicados.

Aguardem novas informações e
venham trocar com a gente!

#ficaemcasa

GT DE DIVERSIDADE
RACIAL
Falar sobre diversidade é
extremamente importante e no
decorrer da quarentena, quando
precisamos estar voltados para dentro
de nós mesmos, algumas questões
ficam, ainda mais em evidência.

Então, pensando nisso, o GT
Diversidade Racial, divulgou alguns
bancos de imagens inclusivas como o
“black illustrations” e “nappy”, tendo
como foco fomentar a
representatividade de maneira
responsável e construtiva. 

E como ninguém é de ferro,

realizamos nosso Primeiro "Happy
Hour" Virtual para matar a saudade, 

O GT Conecta, mesmo com o
distanciamento social, segue atuando.

Nos reinventamos para continuarmos
juntos. As premiações estão
preferencialmente online e o nosso
evento voltado para networking foi
adiado. Mas não deixamos de lançar
novas oportunidades de conexão!

Criamos a campanha Páscoa Solidária
e o Café com WLM para incentivar o
contato virtual entre associadxs e
trocar ideias! Não fique de fora!

GT CONECTA



ARTIGOS WLM

VÍDEOS

WLM  I N D I C A
INDICAÇÕES  DA(O)S  ASSOCIADA(O)S

ARTIGO, NOTÍCIA,
POST EM BLOG

A revista Time pra se redimir que
durante anos sempre nomeou o
"homem do ano" recriou 100 capas
dos últimos 100 anos pra nomear as
mulheres do ano

CNJ  tem  competência  para
suspender  prazos  processuais? -

Maria  Angélica  Feijo  mentorada
do  4  ciclo

Resolução  de  ano  novo :  revisão  dos
contratos  em  razão  da  LGPD  -

Mentorada  do  1  ciclo  Bruna  Zani

Secretaria  de  Planejamento  do
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul ,
Leany  Lemos ,  retratando  a  dura
realidade  da  participação  feminina
na  política  nacional .

Pássaro  de  aço :  Mulher  é  a
primeira  a  pilotar  Aeronave  da
Polícia  Militar  de  São  Paulo

Professora  da  UFRGS  é  uma  das
sete  cientistas  que  contribuem
com  o  mundo  em  l ista  da  ONU
Mulheres

Supporting  women  in  legal  -  She
Breaks  the  Law

Empreendedora  cria  delivery  de
kits  para  crianças  se  distraírem  na
quarentena

OAB /RS  realizará  de  forma
gratuita  a  vacina  da  gripe  H1N1
para  a  advocacia  gaúcha

Folha  oferece  assinatura  digital
grátis  por  seis  meses  a  advogados
e  lança  newsletter  jurídica

LINGUAGEM POSITIVA X NEGATIVA
no ambiente pessoal e profissional.

Vin íc ius  F i l ip in ,  professor
homenageado  da  turma  de
graduação  de  Dire i to  da
Unir i t ter  fa la  sobre  machismo  e
misogin ia  na  área  durante
formatura .

I f  I  were  a  young  woman  now . . .

Mãe  fa lando  sobre  amor  própr io
para  f i lha

CURSOS, LIVROS 
E PODCASTS
Curso  de  Inte l igência  Emocional
Mamilos  e  Natura  lançam  “Era
Uma  Vez ” ,  minissér ie  de
podcast  sobre  v io lência  contra
a  mulher
A  Amazon  abr iu  a  plataforma
disponibi l izando  e -books
gratui tos  (Boost  Educacional )
Descubra  seus  pontos
fortes  2 .0

SÉRIES E FILMES
One Day At Time
Virando a Mesa do Poder 
This is Us
A vida e a história de Ms C.J Walker

O  que  te  Define? -  Fundadora  e
Mentora  Daniela  Plesnik

Canal  Legal  Experts  no  Telegran

Isolamento  espacial  & hierarquia
randômica  das  certezas
-  Fundadora  e  Mentora  Letícia
Batistela  

Feminismo  e  Pol í t ica  -  Luis
Fel ipe  Miguel  e  Fláv ia  Biro l i

https://time.com/100-women-of-the-year/
https://www.conjur.com.br/2020-mar-23/maria-angelica-feijo-cnj-competencia-suspender-prazos?fbclid=IwAR2X0mxnMt5sRwR7T6KHckVNclaHeOQEIbt9mQa-bfvGMSXBGBKgwLYzsrw
https://www.federasul.com.br/resolucao-de-ano-novo-revisao-dos-contratos-em-razao-da-lgpd/?utm_campaign=Divis%C3%A3o+Jur%C3%ADdica&utm_content=Resolu%C3%A7%C3%A3o+de+ano+novo%3A+revis%C3%A3o+dos+contratos+em+raz%C3%A3o+da+LGPD+-+FEDERASUL+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=News+Jur%C3%ADdico+-+Janeiro
https://www.linkedin.com/posts/leanylemos_genderequality-activity-6639590573122600960-ZIKx
https://conteudo.solutudo.com.br/presidente-prudente/passaro-de-aco-mulher-e-a-primeira-a-pilotar-aeronave-da-policia-militar-de-sao-paulo/
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/02/21/professora-da-ufrgs-e-uma-das-sete-cientistas-que-contribuem-com-o-mundo-em-lista-da-onu-mulheres.ghtml
https://blog-juro-com.cdn.ampproject.org/c/s/blog.juro.com/she-breaks-the-law?hs_amp=true
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/ge2/noticias/2020/03/732107-empreendedora-cria-delivery-de-kits-para-criancas-se-distrairem-na-quarentena.html
https://www.oabrs.org.br/noticias/oabrs-realizara-forma-gratuita-vacina-gripe-h1n1-para-advocacia-gaucha/41496
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/folha-oferece-assinatura-digital-gratis-por-seis-meses-a-advogados-e-lanca-newsletter-juridica.shtml
https://www.linkedin.com/posts/d%C3%A9bora-brum-84bb8513_comunicaaexaetoassertiva-deborabrumpalestrante-activity-6649402426132582400-3skO/
https://www.instagram.com/p/B9O_AeUlp-X/
https://www.youtube.com/watch?v=mb3o75jz94U
https://www.instagram.com/p/B9acXDWJC87/?igshid=10oabjwp9yva7
http://online.escolaconquer.com.br/soft-skills/inteligencia-emocional/
https://www-b9-com-br.cdn.ampproject.org/c/s/www.b9.com.br/123933/mamilos-e-natura-lancam-era-uma-vez-minisserie-de-podcast-sobre-violencia-contra-a-mulher/amp/
https://amzn.to/2wDqnWU
https://www.amazon.com.br/Descubra-seus-pontos-fortes-2-0/dp/854310775X/ref=asc_df_854310775X/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379805270144&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6699478421150599373&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001686&hvtargid=pla-809970215186&psc=1
https://www.netflix.com/title/80202462
https://www.linkedin.com/posts/daniplesnik_autoconhecimento-felicidade-controle-activity-6654871022417829888-mXUp/
https://t.me/canallegalexperts
https://www.linkedin.com/posts/daniplesnik_autoconhecimento-felicidade-controle-activity-6654871022417829888-mXUp/
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WLM APOIA

Atualmente metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres, grande parte

delas autônomas ou proprietárias de pequenos negócios que estão sofrendo de forma

radical com a perda de suas rendas. No WLM, acreditamos que o protagonismo

feminino deve ser fomentado, seja ele por ações de desenvolvimento intelectual ou,

neste momento de crise, com ajuda financeira direta para aquelas que serão

determinantes para a retomada do crescimento social e a superação dos dias difíceis

que estamos enfrentando e tantos que ainda poderão vir.

Para tanto, lançamos a campanha "WLM APOIA" que consistirá em:

1. Receberemos, somente de pessoas associadas ao WLM, indicações de mulheres que

tiveram sua renda fortemente abalada com a quarentena e estejam em situação de

risco econômico, através do e-mail apoia@wlm.org.br ou do Telegram do WLM;

2. Realizaremos uma pesquisa sobre a indicação de forma a comprovarmos a

veracidade da situação;

3. Publicaremos nas nossas redes a situação devidamente comprovada de forma a

possibilitar a localização de pessoas interessadas em apoiarem na manutenção das

mulheres. 

Ou seja, vocês indicam mulheres que sabem que estão passando por uma dificuldade

financeira em razão da perda de renda durante a quarentena (pequenas

empreendedoras, manicures, cabelereiras, faxineiras, etc.). Nós validaremos a história e,

após, publicaremos nas nossas redes, informando sobre como ajudar. Quem tiver

interesse / possibilidade de ajudar entrará em contato com a pessoa e combinarão a

maneira de apoio.

JUSTICEIRAS
 Seja uma voluntária e salve a vida de outra mulher.

Em tempos de quarentena e isolamento social, cresceu o número de mulheres

sofrendo com a violência doméstica. Não queremos que a violência seja esquecida ou

subnotificada. 

Considerando que o momento é de solidariedade e empatia às pessoas em situação

de vulnerabilidade, o INSTITUTO JUSTIÇA DE SAIA, INSTITUTO NELSON WILIANS E

INSTITUTO BEM QUERER MULHER, criaram uma força-tarefa “JUSTICEIRAS”, com o

objetivo de ampliar a rede de apoio e orientação às meninas e mulheres vítimas de

violência doméstica nesse período de quarentena. 

Por isso, desejamos conectar VOLUNTÁRIAS das áreas do Direito, Psicologia e

Assistência Social (Formadas ou estagiárias), e mulheres que desejam fazer parte

dessa rede de apoio e acolhimento, para que apoiem e orientem online, meninas e

mulheres em situação de violência doméstica. Fique em casa, mas faça parte dessa

rede!  Clique aqui e acesse o formulário.

https://www.youtube.com/watch?v=4RbHzSRfoXo
https://forms.gle/gwoS7VvgM61ogWZ27

