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Secretaria da Mulher
de Pernambuco recebe

ANO II 1ª EDIÇÃO

prêmio da ONU

Secretaria Nacional de Mulheres do Partido Socialista Brasileiro

A

Secretária da Mulher de Pernambuco, Cristina
Buarque, a Secretária Executiva, Barbara Kreuzig e a
gerente de Articulação e Interiorização das Ações de
Gênero, Márcia Aguiar, comemoraram a premiação na
categoria “Promoção da Inclusão de Gênero nos Serviços
Públicos” no prêmio de maior prestígio mundial, o UNPSA
(Prêmio das Nações Unidas de Serviço Público). Um
reconhecimento internacional ao Projeto Chapéu de Palha
Mulher, desenvolvido pela Secretaria da Mulher do Governo
de Pernambuco.

PSB aumenta em 157%
o número de mulheres eleitas

N

Considerado o “Oscar” da gestão Pública mundial,
Pernambuco foi duplamente premiado. Além do Chapéu de
Palha Mulher, também foi agraciado o Programa Todos por
Pernambuco, coordenado pela Secretaria de Planejamento e
Gestão. O estado foi o único do Brasil a ser premiado e
também o primeiro a vencer em duas categorias em dez
edições do concurso.
O Prêmio contempla instituições que contribuíram
para o desenvolvimento da administração pública nos cinco
continentes, com o objetivo de estimular a multiplicação dos
avanços. O Chapéu de Palha Mulher, criado em 2007,
interiorizou as ações de gênero no estado de Pernambuco.
A iniciativa contempla trabalhadoras rurais da zona
canavieira e da região da fruticultura irrigada no período da
entressafra. As mulheres participam de cursos de políticas
públicas, cidadania, gênero, raça e etnia, além de
profissionalizantes. As mulheres também recebe uma bolsa
auxílio no valor de R$ 232,50.

“Esse prêmio tem uma importância muito grande. Ele
coloca uma política emergente na agenda do Estado. A partir
de 2007, o governador inaugurou um a política voltada para a
promoção da igualdade entre homens e mulheres, e aí nós
ganhamos esse prêmio que confirma todo o esforço”, disse
Cristina Buarque.
Números - Somente em 2011, o Projeto Chapéu de
Palha Mulher atendeu 21.251 pessoas, sendo 16.724
mulheres rurais e 4.527 crianças, beneficiando 98 municípios
das regiões da Zona da Mata, Agreste e Sertão
pernambucanos.

Sandra Rosado,
Dora Pires, Anália de
Oliveira Pinho,
Kátia Born e Renata
Campos prestigiaram
entrega do prêmio
junto ao governador
Eduardo Campos
e à Secretária
Cristina Buarque.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EXPEDIENTE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EXECUTIVA NACIONAL:
Secretária Nacional DORA PIRES - PE
Secretária Geral NEIDE LIMA - ES
1º Secretária ELISABETE BARBOSA - RS
Coordenadora de Finanças LAURA GOMES - PE
Coordenadora de Formação Política e Relações Internacionais MARI MACHADO - RS
Coordenadora de Comunicação SANDRA GOMES - AL
Coordenadora de Mobilização FRANCILEIDE FONTINELLE - MT
Coordenadora de Movimentos Sociais SÔNIA CAVALCANTE - SP
Coordenadora de Raça e Etnia ELY ALMEIDA - AP
Coordenadora de Assuntos de Mulheres com Deficiência e de Mães Deficientes
MÔNICA BARROSO - CE
Coordenadora de Eventos SILVANA CASTRO – PI
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Partido Socialista Brasileiro

o pleito de 2012 foram eleitas 54 prefeitas, um
número que representa 157% de crescimento em
relação a 2008, pleito em que foram eleitas 21
mulheres do PSB. Para os cargos de vice-prefeitas e
vereadoras os números são de 69 e 443 respectivamente.
Dados de crescimento expressivo em que as
transformações sociais, provocadas pelos movimentos
feministas tomam forma em ritmo mais dinâmico com a
legitimidade da representação feminina nos espaços de
Poder.
Em 2012, 51,9% do eleitorado de todo o País foi
composto por mulheres, o que equivale a mais de 73
milhões de votos femininos, em um universo de mais de 140

Parlamentares femininas no Brasil

milhões. No entanto, das mais de 434 mil candidaturas em
todo país, apenas 140.963 eram de mulheres. E
especificamente sobre prefeitos e prefeitas, o TSE
contabilizou um total de 15.076 candidaturas, sendo 2.017
femininas, um crescimento de mais de 13%.
No Brasil foram eleitas 663 prefeitas, o que revela um
aumento de 31,5% em comparação ao pleito de 2008 e
representa 12,3% do total de prefeitos e prefeitas eleitos.
Um avanço importante nos números, mas um cenário
nacional que coloca o Brasil em 110° lugar de
representação política feminina em um universo de 141
países, segundo dados da União Interparlamentar, órgão
vinculado à Organização das Nações Unidas.

As 663 prefeitas eleitas no Brasil

A

tualmente, das 513 cadeiras na Câmara
Federal, apenas 45 são de mulheres. Número
que equivale a 8,77% de representação
feminina. São 22 partidos representados e 8 não
elegeram mulheres. Sergipe, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul são estados que não elegeram
nenhuma deputada federal. Dos 81 senadores,
apenas 12 são mulheres. E dos 27 governadores,
apenas duas.

Parlamentares femininas no mundo

S

egundo relatório Mulheres na Política 2012
(ONU Mulheres/IPU), em 2012, 59 nações
tiveram eleições. Dessas, 17 criaram cotas
e as mulheres ganharam 27% das cadeiras
parlamentares. Nos demais 42 países a conquista foi
de apenas 16%. O relatório mostra que, de 2005 a
2012, o número de mulheres Chefes de Estado e de
Governo cresceu de oito para 17, e que o número de
ministras mulheres também cresceu de 14,2% para
16,7%. Países escandinavos apresentam a maior
porcentagem de ministras, 48%, seguidos pelas
Américas com 21,4%. O número de mulheres
parlamentares no mundo permanece 19,5%.

Fonte: TSE

ELEIÇÕES 2012

Prefeitas Eleitas pelo PSB em 2012

Caras companheiras,

M

ais um merecido 8 de março se apresenta para
mantermos o foco na complexidade de desígnios do
nosso papel social. É fato que as mulheres, cada vez
mais, se destacam na sociedade moderna. Mais fortalecidas
e colhendo o que foi plantado ao longo de uma saga na luta
pela inclusão, essa maioria da população vêm consolidando
um propósito com todas as possibilidades de protagonizar
mudanças que de fato favoreçam a toda sociedade.
Esse é o pensamento que permeia toda uma jornada
de gestões socialistas femininas. A inovação e a ousadia do
nosso Partido estão chanceladas pelo reconhecimento do
socialismo como forma legítima de governar. As nossas
mulheres empunham bandeiras que representam o
verdadeiro clamor social. Discutem sobre gênero, aborto,
tráfico humano e de drogas, educação, saúde, emprego e
renda e enfrentamento à violência. São mulheres que se
doam pela capacitação conscientes de que o caminho para
justiça e igualdade é a formação política e a conquista nos
espaços de poder e decisão.
Em 2012 as urnas revelaram um crescimento
excepcional do PSB. Somos o Partido com o maior
crescimento absoluto e proporcional entre todos os demais.
As nossas prefeitas eleitas representam um número de 157%
de crescimento em relação a eleição anterior. Ouso dizer que
estamos maduras e prontas para assumir os desafios de
idealizar, conceber e implantar políticas públicas de gênero
em prol dos 200 milhões que aqui habitam.
Parabenizo a todas e todos, companheiras e
companheiros e rogo para que mantenhamos a coerência

com propostas políticas bem definidas e um pensamento que
imprima a marca criativa de nossas gestões em cada canto do
país. O futuro nos reserva cenários social e econômico
complexos. E para atravessarmos mais essas adversidades
temos que trabalhar incansavelmente planejando as
decisões com a certeza de que sempre há muito para se fazer.
“Nas praças, nas ruas, na luta a vida inteira.
E viva as mulheres socialistas brasileiras!”
Abraços socialistas,

Dora Pires
Secretária Nacional de Mulheres do PSB

PSB cresce

nas eleições municipais
e a deputada Erundina destaca

importância de Eduardo Campos
vitórias no Nordeste e em Minas Gerais.

Partido Socialista Brasileiro
está em franca ascensão. A
prova disso está nos
resultados das eleições municipais,
que aconteceram neste domingo (7),
em todo país, com exceção do Distrito
Federal. O PSB, presidido por Eduardo
Campos (PSB-PE), elegeu 100 prefeitos
a mais do que em 2008. É o maior
crescimento absoluto e proporcional
entre todos os partidos, com mais

O
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Na opinião da deputada federal,
Luiza Erundina (PSB-SP), o governador
de Pernambuco, Eduardo Campos,
adquiriu ainda mais força pólítica
depois do 1º turno das eleições 2012 e
apontou o político como alternativa em
ascensão para uma disputa à
presidência em 2014. "Ele tem uma
capacidade de articulação política
muito importante. É uma liderança
jovem, competente e que dialoga com
todas as forças políticas. Portanto é
uma alternativa real no PSB para uma

Secretaria Nacional de Mulheres Socialistas

eventual candidatura para
presidência da república", disse.

a

Porém, Erundina ressaltou que
para isso acontecer, tudo vai depender
da conjuntura daquele momento.
"Temos que pensar que o PSB é forte na
região Nordeste. O partido, se não
concentrar forças na região Sudeste,
onde se encontram os principais
colégios eleitorais, terá muita
dificuldade de viabilizar um projeto
nacional", finalizou.
Fonte: Liderança do PSB na Câmara
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A questão do aborto como saúde pública

A

criminalização do aborto no
Brasil leva a morte mais de 200
mil mulheres a cada ano,
segundo dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS). A ilegalidade
e a clandestinidade induzem as
mulheres a se submeterem a
procedimentos em condições de risco
o que leva a um número anual
estimado entre 750 mil e 1,5 milhão de
abortos inseguros. Isso corresponde a
31% de gestações interrompidas no
país. Além do mais, a precariedade
das condições em que esses abortos
são realizados pode aumentar em até
350 vezes o risco de morte.

vida humana a partir do exato
momento da fecundação. Mas o
consenso sobre início da vida humana
está distante, pois vários são os
segmentos científicos e vários são os
conceitos.

O assunto é espinhoso e as
questões de saúde pública se
confrontam com as questões
religiosas, incessantemente.
O
argumento que impera é o do início da

Países onde o aborto é totalmente
proibido:

No Brasil, um caso que pode ser
considerado um marco na luta pelos
direitos da mulher foi o julgamento
histórico que por oito votos a favor e
dois contra, ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiram que
não é crime a interrupção da gravidez
nos casos de diagnóstico de
anencefalia. (Fonte: Opera Mundi)

Países que permitem para preservar a
saúde mental ou nos casos em que a
saúde da gestante está prejudicada:

Andorra, Angola, Chile, Congo, Egito, Haiti, Somália,
Honduras, Micronésia, Nicarágua, Omã, Palau, República
Centro-Africana, República Democrática do Congo, El
Salvador, República Dominicana, Filipinas, San Marino,
Gabão, São Tomé e Príncipe, Senegal, Guiné-Bissau, Iraque,
Suriname, Síria, Laos, Lesoto, Tonga, Madagascar, Malta,
Ilhas Marshall, Mauritânia e Maurício.

Colômbia, China, Espanha, Serra Leoa, Suíça, Tailândia,
Trinidad e Tobago, Argélia, Botsuana, Gâmbia, Gana, Hong
Kong, Israel, Jamaica, Libéria, Malásia, Namíbia, Nauru, Nova
Zelândia, Irlanda do Norte, Samoa, São Cristóvão e Névis,
Santa Lúcia e Seicheles.

Países onde é permitido apenas nos casos
em que a vida da mulher está em risco:

Países onde é permitido nos casos em que
a saúde física ou mental estão
comprometidas e por critérios econômicos:

Brasil, México, Panamá, Guatemala, Afeganistão, Antigua e
Barbuda, Butão, Nigéria, Mianmar (Birmânia), Papua-Nova
Guiné, Paraguai, Sudão, Ilhas Salomão, Costa do Marfim,
Dominica, Irã, Quênia, Quiribati, Tanzânia, Timor-Leste, Líbia,
Faixa de Gaza e Cisjordânia, Venezuela, Malauí, Mali, Líbano,
Emirados Árabes Unidos, Tuvalu, Uganda, Iêmen, Irlanda,
Bangladesh, Brunei, Indonésia e Sri Lanka.

Países que permitem para preservar a
saúde física:
Argentina, Bahamas, Benim, Bolívia, Burquina Fasso, Burundi,
Camarões, Chade, Comores, Costa Rica, Equador, Guiné
Equatorial, Djibouti, Eritreia, Etiópia,
Grenada, Guiné, Jordânia, Kuwait,
Liechtenstein, República das
Maldivas, Marrocos, Mônaco,
Moçambique, Nigéria,
Paquistão, Peru, Polônia,
Catar, Arábia Saudita, Coreia
do Sul, Ruanda, Uruguai, Togo,
Vanuatu e Zimbábue.
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Austrália, Barbados, Belize, Chipre, Fiji, Finlândia, Índia,
Japão, Luxemburgo, Taiwan, Grã-Bretanha e São Vicente e
Granadinas.

Países em que é permitido sem restrição:
Albânia, Armênia, Estados Unidos, Áustria, Azerbaijão,
Bielorrússia, Bósnia, Canadá, Cuba, Cabo Verde, Bahrain,
China, Croácia, Bélgica, Bulgária, Camboja, Coreia do Norte,
França, Estônia, Macedônia, Dinamarca, Alemanha, Hungria,
Itália, Grécia, Geórgia, Guiana, Vietnã, Ex-República
Iugoslava, Quirguistão, Lituânia, Mongólia,
Latvia, Montenegro, Nepal, Países Baixos,
Portugal, Porto Rico, Noruega,
Rússia, Sérvia, Romênia,
República Tcheca, Eslováquia,
Eslovênia, Cingapura, África
do Sul, Suíça, Tunísia,
Turquia, Turcomenistão,
Uzbequistão, Tadjiquistão,
Ucrânia, Suécia.

Partido Socialista Brasileiro

No Brasil, os números da violência contra
mulheres se apresentam assim.

767 mulheres são espancadas por dia. 32 por
hora. Cinco a cada minuto. Duas a cada 15
segundos.

E

nquanto você lia essas informações, duas mulheres
sofreram violência física em algum canto do país.
Segundo dados da ONU Mulheres dos 192 países
membros das Nações Unidas, a igualdade de gênero é
reconhecida em 139. É ilegal a violência doméstica em 125 e
em 117 o assédio sexual é proibido e também em 117 há leis
voltadas à igualdade salarial. Em 115 os direitos à propriedade
são garantidos.
Esses são dados de conquistas se comparados com
décadas anteriores e o entendimento da dimensão do que se
trata a violência contra mulheres é o que realmente consolida
caminhos para o combate desse mal arraigado nas
sociedades do mundo.

Desde todos os tempos na história da humanidade há
pensamentos que diminuem as mulheres. Pitágoras, filósofo e
matemático, afirmou: “Há um princípio bom, que criou a
ordem, a luz e o homem, e um princípio mau, que criou o caos,
as trevas e a mulher”. Hipócrates, pai da medicina, achava que
havia duas espécies de sêmem, um fraco, feminino, e outro
forte, masculino. Santo Ambrósio, bispo em Milão, “Adão foi
induzido ao pecado por Eva e não Eva por Adão. É justo que a
mulher aceite como soberano aquele que ela conduziu ao
pecado”. Tertuliano, primeiro autor cristão a produzir uma
obra literária em latim, chegou a dizer, “mulher! és a porta do
diabo. Érsuadiste aquele que o diabo não ousava atacar de
frente. Foi por tua causa que o filho de Deus teve que morrer.
Deverias andar sempre vestida de luto e de andrajos”.
Diante de declarações tão estarrecedoras
entendemos que o caminho para confrontar o enraizado é
encarar que as questões de gênero precisam ser
incansavelmente discutidas desde a escola.
As
manifestações de desigualdades são latentes e o papel
designado as meninas, desde a mais tenra idade, é de
submissão. Portanto, a Secretaria Nacional de Mulheres do
PSB acredita que é preciso investir nas pessoas, pois só assim
é que as mudanças gradativas vão acontecer.

Tráfico de Mulheres e Crianças
32 bilhões de dólares por
ano, 2,5 milhões de vítimas
sendo 98% mulheres são os
números dessa prática
escabrosa em todo mundo. No
Brasil mais de 70 mil pessoas já
foram levadas ao exterior como
produto de tráfico, segundo
relatório divulgado pelo
Escritório das Nações Unidas
para o Combate às Drogas e ao
Crime (UNODC). O relatório
ainda revela que esse crime é
terceiro mais rentável sendo
superado apenas pelo tráfico
de drogas.
O comércio de seres
humanos é considerada uma
atividade de baixo risco e alto
lucro. As vítimas entram nos
países com vistos de turista e a
exploração pode ser
confundida com atividades

legais como agenciamento de
modelos, de babás e outros.
Estudos apontam que as
principais causas do tráfico de
pessoas são a pobreza, a falta
de oportunidades de trabalho, a
discriminação de gênero, a
violência doméstica, a
instabilidade política e
econômica de países em
desenvolvimento e, claro, a falta
de uma legislação adequada.
Segundo o governo Norte
Americano, no ano de 2003
foram levados à Justiça oito mil
traficantes de seres humanos e
apenas
2.300
foram
condenados. A impunidade e a
alta rentabilidade, nesse caso,
tem chamado a atenção e
mudado o foco do crime
organizado para esse tipo de
comércio.
Secretaria Nacional de Mulheres Socialistas

DENUNCIE
Ligue 180
Atualmente, o Ligue 180 Internacional
está disponível para Espanha, Itália e
Portugal. Basta discar (Espanha)
900.990.055, (Portugal) 800.800.550 e
(Itália) 800.172.211, digitar a opção 1
e informar à atendente, em
Português, o número 61.3799.0180.
(Fonte: Secretaria de Políticas para
as Mulheres – SPM
Presidência da República – PR)
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Congresso Nacional de

SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES EM AÇÃO

Mulheres

Seminário Preparatório
para Mulheres Pré-Candidatas a Prefeitas
- Compartilhando Experiências -

R

Mari Machado, Dora Pires, Eduardo Campos
e Carlos Siqueira durante o evento
que reuniu mais de cem pré-candidatas.

C

ompanheiras vindas de todos os cantos do país
debateram sobre as ações que estão norteando a
conduta das secretarias nos estados pelos nos
próximos três anos. O VI Congresso Nacional de Mulheres do
PSB realizado em dezembro de 2011 traduziu o
comprometimento da Secretaria Nacional de Mulheres do
Partido com a causa pela incessante busca da igualdade de
gênero.
Como palestrantes nacionais convidadas estavam
presentes, Cristina Buarque, Secretária de Mulheres do

Governo de Pernambuco; a deputada federal (PSB/SP), Luiza
Erundina, a deputada federal (PSB/RN), Sandra Rosado; a ex
prefeita e ex governadora do Rio Grande do Norte,Vilma de
Farias; a presidente do PSB em Alagoas, atual secretária de
Estado da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, Kátia Born;
a senadora (PSB/BA), Lídice da Mata.
E entre as convidadas internacionais estavam
presentes as socialistas Clorinda Anita Yeliccic, da Argentina;
Ruth Gallegos, do Equador; Carmem Millán, do Uruguai; Ana
Bell Jarás e Maya Fernandez Allende, do Chile.

Fórum Social Temático 2012
S

ecretárias estaduais e companheiras da
Executiva Nacional de Mulheres do Partido
Socialista Brasileiro compareceram e
participaram ativamente das atividades do Fórum
Social Temático e das oficinas propostas por todos os
movimentos sociais do Partido realizado em janeiro de
2012 em Porto Alegre. A SNM/PSB propôs uma oficina
com o tema A Crise Internacional e as Mulheres e
convidou a deputada federal do PSB/SP, Luiza
Erundina e a secretária de estado da mulher de
Alagoas, Kátia Born.

O evento ocorreu em Porto Alegre em janeiro de 2012.
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A deputada federal do PSB/SP, Luiza Erundina,
e a secretária de estado da mulher de Alagoas, Kátia
Born, abordaram as origens da crise econômica
mundial, contextualizaram historicamente e
apontaram como soluções possíveis a participação
política efetiva das mulheres.

Partido Socialista Brasileiro

ealizado pela Secretaria Nacional de Mulheres do PSB e pela
Fundação João Mangabeira em Porto de Galinhas/PE em
maio de 2012 tinha como objetivo uniformizar as gestões
femininas e ressaltar a importância da construção de políticas de
gênero, planejamento de gestão, comunicação e principalmente a
troca de experiências. O evento reuniu mais de cem pré candidatas
a prefeitas do PSB. Foram ministradas palestras com expoentes nas
áreas propostas que expuseram as falas com viés voltado para
contextualização da importância do papel das mulheres no meio
social e político do país.
O governador do Estado de Pernambuco e Presidente do
Partido Socialista Brasileiro, Eduardo Campos, discursou,
incentivou e emocionou durante o encerramento do seminário.
Ele ressaltou a importância do encontro no que tange uniformizar
as gestões femininas para as discussões de políticas de gênero.
“Muito importante e estratégico esse Seminário. É preciso alargar o
caminho das mulheres brasileiras na vida pública enfrentando os
obstáculos impostos por essa carga cultural na história do país que
resulta em desequilíbrio de gênero, raça e etnia”, disse Campos.

Mulheres socialistas do PSB na Rio+20
ete bilhões de vozes
representadas por centenas de
milhares estiveram presentes na
Conferência
sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio +
20. O propósito de todos foi discutir
sobre soluções de sustentabilidade,
criando possibilidades para a
construção
do
futuro,
compreendendo e reparando o
passado. As mulheres socialistas do
PSB estiveram presentes na maior
manifestação feminina realizada na
Cúpula dos Povos, a Marcha das
Mulheres (18/06/12), que contou com
mais de cinco mil pessoas.
Encontros e discussões plurais
foram realizados para culminar com a
elaboração do documento final da
Conferência intitulado, O futuro que
queremos cujo propósito é que as
condutas previstas no texto sejam
adotadas oficialmente pelos 188
países participantes. Presidentas e
primeiras-ministras presentes na

S

Cúpula de Mulheres Chefes de Estado
pelo Futuro que as Mulheres Querem
chamavam a atenção para a
integração das mulheres no
desenvolvimento sustentável. No
entanto, o texto final da Conferência, a
promoção de “direitos de sexualidade
e reprodução” foi substituído por
“serviços de saúde”.
Para Dora Pires, Secretária
Nacional de Mulheres do PSB, todos os
eventos de mulheres realizados no Rio
Secretaria Nacional de Mulheres Socialistas

de Janeiro buscavam, principalmente,
que o mundo compreendesse que
incluir no texto final da Conferência
sobre defesa dos direitos reprodutivos
é fazer com que metade da população
mundial seja beneficiada. “A questão
ambiental e muitas políticas públicas
de proteção ambiental tem a ver com
controle populacional, e esse tema
está intrinsecamente ligado ao objeto
dessas políticas, que são as mulheres”,
disse Dora.
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