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O momento não é fácil, mas juntas, podemos aumentar nossas vozes e olhares para chegarmos aos espaços de poder por 
meio da organização partidária. Sairemos desta crise. Sigamos juntas lutando pelos valores da democracia, da liberdade e 
do socialismo.

É hora de mostrarmos que não desistimos da nossa gente. Usem máscara, respeitem o distanciamento social e fora 
Bolsonaro. Avante! 

Dora Pires, Secretária Nacional de Mulheres do PSB

Companheiras e companheiros do Partido Socialista Brasileiro, 
o atual momento pelo qual o Brasil passa pede urgência, união e 
empatia. Como forma de contrapor o cenário irreal que 
vivemos, a organização política nunca foi tão necessária: juntas, 
nós, mulheres de partido,  devemos seguir a trilha da militância 
para fazer da política rota que ajude a articular forças 
democráticas para freiar o genocídio e o retrocesso 
fomentados por Jair Bolsonaro e seu séquito.

Por isso, apresentamos, neste informativo, um breve compilado 
das ações e mobilizações realizadas para celebrar o Dia 
Internacional da Mulher promovidas pelas companheiras que 
integram a Secretaria Nacional de Mulheres e os segmentos 
organizados do PSB. Este material traz, também, um apanhado 
de informações sobre como a pandemia afeta (e afetará ainda 
por muito tempo) a mulher brasileira. 

Palavra da Secretária

As mulheres socialistas do PSB realizaram lives, encontros, reuniões e bate-papos virtuais para celebrar o 8 de março, 
Dia Internacional da Mulher.  Com a pandemia, o evento online permanece como uma das principais formas de 
mobilização política.

As secretarias estaduais da SNM, de Norte a Sul do país, e os segmentos organizados do Partido ocuparam as redes 
sociais com debates para promover o aumento da presença da mulher na política e refletir sobre temas que integram a 
vida da mulher brasileira na pandemia: saúde, segurança pública, empreendedorismo e desemprego. Vamos relembrar.  

Campanha “Os desafios das mulheres na pandemia”
Para o 8M, a Secretaria Nacional de Mulheres do PSB 
produziu o vídeo “Os desafios das mulheres na 
pandemia”. Com a mensagem de união e empatia - 
elementos tão necessários para sobrevivermos ao 
Brasil governado por Jair Bolsonaro - a peça contou com 
a participação das companheiras que integram a 
Executiva da Secretaria Nacional, da senadora Leila 
Barros (PSB-DF), da deputada federal Lídice da Mata 
(PSB-BA), e da vice-governadora do Espírito Santo, 
Jacqueline Moraes.  Reveja aqui!

Campanha “Os desa�ios das
mulheres na pandemia”

A estreia do bate-papo “Cá entre nós, mulheres” 
também fez parte da programação do 8M e debateu “A 
liberação de armas e a violência de gênero – como sair 
dessa?”. Participaram da conversa a secretária nacional 
de mulheres do PSB, Dora Pires, a diretora-executiva do 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, e 
a Procuradora de Justiça, Dra. Catarina Cecin Gazele. 
Caso não tenha assistido, é só clicar aqui para rever.
Vale a pena!  

Cá entre nós, mulheres

Secretaria Nacional de
Mulheres do PSB 

As mulheres socialistas
do PSB no 8 de março 

A secretária estadual de Santa Catarina, 
Elizete Lanzoni, promoveu dentro da 
programação do “Politizando com elas”  uma 
live temática sobre o Dia internacional da 
Mulher, com a participação da secretária 
nacional de mulheres, Dora Pires, da deputada 
estadual, Luciane Carminatti (PT-SC) e da 
vice-presidente do PCdoB de Florianópolis, 
Janaina Deitos. Reveja aqui!

Santa Catarina

As companheiras do PSB gaúcho celebraram o 
08 de março com a atividade virtual que 
marcou a estruturação do Movimento de 
Mulheres Socialistas de Nova Petrópolis. 
O encontro contou com a participação da 
deputada estadual, Franciane Bayer, da 
deputada federal, Liziane Bayer, da secretária 
estadual do Movimento Mulheres Socialistas, 
Malu Loose, e da ex-vereadora e advogada, 
Éverli Bier Wingert, figuras femininas 
importantes para o partido. Leia mais aqui.

Rio Grande do Sul

As companheiras cariocas debateram em live o 
tema da representatividade feminina na 
política para marcar o 8M. Além da secretária 
estadual de mulheres do PSB do Rio de Janeiro, 
Luciana Moreira, o bate-papo teve a presença 
da assessora parlamentar da Câmara dos 
Deputados, Priscilla Gurgel, e da 
secretária-geral da Secretaria de Mulheres do 
PSB do Rio de Janeiro, Lisiane Mutti.  Confira 
como foi aqui. 

Rio de Janeiro

A deputada estadual na Alepe, Laura Gomes, 
deixou registrada sua homenagem à data. 
Reveja aqui!

Pernambuco

A Secretaria Estadual de Mulheres do PSB do 
Pará promoveu, entre os dias 8 e 18 de  março, 
campanha virtual alusiva ao Mês Internacional 
da Mulher. Com postagens sobre Lei Maria da 
Penha, feminicídio, violência, o material 
produzido buscou denunciar formas de 
violência e de racismo cometidos contra as 
mulheres. A programação foi encerrada com a 
live “Mulher Preta e o seu lugar de falar”, e teve 
a participação da secretária estadual de 
mulheres do Pará, Carmen Paula. Pernambuco - 
A deputada estadual na Alepe, Laura Gomes, 
deixou registrada sua homenagem à data. 
Clique aqui.

Pará

A Câmara Municipal de Rondonópolis realizou 
cerimônia para homenagear as mulheres na 
política e se destacaram no município com a 
Medalha Rosa Borora. A secretária estadual 
de mulheres do PSB-MT, Francileide 
Fontenelle, foi uma das homenageadas, 
representando todas as mulheres partidárias. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, 
que tem Fontenelle como vice-presidente, 
entregou informativos sobre violência contra 
mulher, desenvolvida em parceria com a 
Secretaria de Assistência Social.

Mato Grosso

A Secretaria Estadual De Mulheres Socialistas 
do PSB de Minas Gerais produziu vídeo com a 
participação de companheiras mineiras, que 
apresentaram mensagens de sororidade, apoio 
e alerta sobre a violência doméstica.  A 
secretária-geral do PSB/MG, Kátia Gaivoto, 
convidou a secretária nacional, Dora Pires, para 
troca de ideias na live “Sou Mulher e Posso!”, 
que contou também com a participação da 
secretária estadual de mulheres de Minas 
Gerais, Mardelene Cézar. A conversa abordou 
assuntos como empreendedorismo e reflexões 
sobre a dificuldade do acesso da mulher na 
política.   Clique Aqui

Minas Gerais

A secretária estadual de mulheres do Espírito 
Santo, Neide Lima, gravou mensagem sobre a 
importância do 8 de março. Acesse aqui

Espírito Santo

A secretária distrital de mulheres, Geralda 
Resende, participou como mediadora de lives 
promovidas pela Organização do 8M 2021 
Unificadas do DF, em especial com o tema da 
“Violência Doméstica” E, no dia 30, o PSB do DF 
realizou o  debate “Papel da Mulher na 
Sociedade e na Política”, no Facebook, com a 
participação das secretárias estaduais Geralda, 
Carmem Paula (PA),  Maria Luiza Loose (RS) e da 
Professora Francis, presidente da executiva 
provisória da Zonal 10. Saiba mais!

Distrito Federal

Ceará

Como programação para o 8M, a Secretaria 
Estadual de Mulheres do Ceará, sob a 
coordenação da secretária estadual, Norma 
Zélia, realizou, pelo sistema de 
videoconferência on-line Google Meet, lives 
semanais que contaram as participações de 
nomes como o dep. federal Denis Bezerra, 
(PSB-CE), da Enfernegra Mônica Fernandes e 
da médica Carina Bezerra. 

Bahia

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) e a 
secretária estadual de Mulheres do PSB-BA, 
Luciana Cruz, participaram do seminário 
virtual “Impactos da Pandemia na Saúde 
Mental das Mulheres”, promovido pelo PSB de 
Salvador, como parte da programação do 8M. A 
atividade contou com a presença da deputada 
estadual Fabíola Mansur e de importantes 
nomes do PSB baiano. Saiba mais.

Secretarias Estaduais de Mulheres do PSB no  8M

Segmentos organizados do PSB

Con�ira as mensagens, os vídeos e as atividades virtuais promovidas pelas
secretárias e secretários dos segmentos do PSB, em alusão ao 8M. 

Juventude Socialista
Brasileira

Parte das integrantes da @jsbfeminista 
responderam ao questionamento O que é 
ser mulher? Vamos ver?

PSB Inclusão

Confira a publicação que o segmento fez 
com enfoque à mulher com deficiência no 
8M. Vale a pena! 

LGBT Socialista

Companheiras LBT’s do segmento gravaram 
vídeo respondendo o que é o machismo? e 
como seria viver em um mundo sem 
machismo?, e a secretária nacional, Tathiane 
Araújo, publicou uma reflexão sobre a 
importância política da data para mulheres 
lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. 
Se não assistiu ou não leu, aproveite Reveja 
Aqui!

Negritude Socialista
Brasileira

Durante todo o mês de março, a Negritude 
Socialista Brasileira promoveu importantes 
debates e análises virtuais fundamentais 
para a formação política de toda a militância 
socialista. As lives contaram com a 
participação de diversas companheiras de 
Partido. Reveja as lives.

Fundação João
Mangabeira 

A Fundação João Mangabeira - FJM realizou 
a 30ª edição do Pense Brasil Virtual em 
alusão ao 8M, com o tema “Mulheres 
Socialistas debatem o Brasil no Dia 
Internacional da Mulher”. Participaram a 
secretária nacional de mulheres do PSB, 
Dora Pires; a vice-governadora do Espírito 
Santo, Jacqueline Moraes; a deputada 
federal Lídice da Mata (PSB-BA); a 
secretária nacional da Contag, Thaisa 
Daiane Silva e as deputadas estaduais Estela 
Bezerra (PSB-PB) e Cristina Almeida 
(PSB-AP). Reveja aqui!

Ficou sabendo?
O Conselho Curador da FJM elegeu no dia 
23/03 o ex-governador de São Paulo, Márcio 
França, para dirigir a Fundação pelos próximos 
três anos. Na ocasião, Amanda Sobreira, 
representante estadual de mulheres socialistas 
do Tocantins e porta-voz do PSB de Palmas, foi 
eleita como Diretora de Estudos e Pesquisas na 
Fundação. As Mulheres Socialistas desejam à 
companheira sorte e excelente trabalho no 
novo desafio.

Conheça os integrantes da Diretoria Executiva 
e do Conselho Curador da FJM

Dir. Presidente: Márcio França
Dir. Vice-presidente: Alexandre Navarro
Dir. de Finanças: Mário Guide
Dirª. de Estudos e Pesquisas: Amanda Sobreira
Dir. de Organização: Carlos Enrique Franco 
Presid. Conselho Curador: Carlos Siqueira
Presid. da FJM:  Márcio França
Cons.º: Dalvino Troccoli
Cons.º:  Álvaro Cabral
Cons.ª:  Maria Cristina Almeida
Cons.º: Manoel Antônio Vieira 
Cons.º: João Vicente Machado  
Cons.º:  Joilson Antônio Cardoso
Cons.º:  James Lewis Gorman Junior 
Cons.º: Silvanio Medeiros Dos Santos
Cons.º: Gabriel Maia Gelpke
Cons.ª:  Vera Regina Muller 
Cons.º: Adilson Gomes Da Silva
Cons.º: Serafim Corrêa 
Cons.ª: Yara Gouvêa 
Cons.º:  Sílvio Humberto

Após um ano da declaração da pandemia de COVID-19, as 
mulheres seguem como as maiores vítimas das consequências do 
confinamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
uma em cada três mulheres no mundo sofre violência física ou 
sexual.

Ser mulher e morar no Brasil tem sido duplamente exaustivo e 
desafiador: além de comporem cerca de 70% da linha de frente no 
combate à pandemia, dados do Ministério da Mulher, Família e 
Direitos Humanos (MMFDH) revelaram que, em 2020, as mulheres 
brasileiras registraram 105 mil denúncias de violência; quase 300 
por dia. Elas ainda perderem sua autonomia, passaram a se ver, 
literalmente, reféns, tendo que morar com seus agressores, 
enquanto estão isoladas de pessoas e de recursos que podem 
ajudá-las.

A interrupção da expansão das Casas da Mulher Brasileira e das 
Casas-Abrigo, aliado aos inúmeros desmontes das políticas 
públicas, equipamentos, conselhos, e redes de proteção 
contribuem diretamente para o abandono à própria sorte das 
mulheres pobres que precisam de apoio do Estado para sair das 
situações de violência.

Com a perspectiva de arrefecimento da pandemia ainda distante e o agravamento das contaminações, a situação da vida 
da mulher brasileira permanece mais conflituosa ainda. Por isso, o aumento da participação das mulheres nas tomadas de 
decisões é fator determinante para o apontamento de soluções e elaboração de políticas públicas que visem resolver os 
desafios estruturantes a que estamos diante.

É urgente garantir a construção de creches públicas e incentivar o empreendedorismo das mulheres como forma de 
retomada ao mercado de trabalho, por exemplo. A organização partidária é fator crucial para iniciarmos a mudança que 
tanto queremos por meio da qualificação política. 

A violência doméstica na pandemia 

Endereço
SCLN 304, Bloco A, Sobreloja 01,
Entrada 63 Asa Norte - Brasília/DF
70736-510

Siga-nos

http://www.mulheressocialistas40.com.br/midia?v=WCY3J0YT72
http://www.mulheressocialistas40.com.br/midia?v=56R0G0U4V3
http://www.psb40bahia.com.br/estamos-na-base-da-pobreza-brasileira-diz-lidice-da-mata-em-seminario-do-psb-salvador-sobre-impactos-da-pandemia-na-saude-mental-das-mulheres/
https://www.youtube.com/watch?v=CpetXLYlMi8
https://www.facebook.com/watch/live/?v=723685764981208&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=723685764981208&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=723685764981208&ref=watch_permalink
https://www.instagram.com/p/CMKlhtYDT80/
https://www.facebook.com/watch/?v=843080952909661
https://www.facebook.com/katia.gaivoto/videos/4531807580168625
https://www.facebook.com/watch/?v=843080952909661
https://www.instagram.com/p/CMKY5CkHySN/
https://www.instagram.com/p/CMLM1zfFjON/
https://www.instagram.com/p/CMLM1zfFjON/
http://www.psbrs.com.br/portal/noticias.php?n=1681&fbclid=IwAR1s69ffoZOEUyVSvDctZ30p-DtiwKGRP_ZD0wglrHns3aqGNISiIjEP7gQ
https://www.facebook.com/watch/live/?v=421268365831591&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=421268365831591&ref=watch_permalink
https://www.instagram.com/reel/CMfbJa0J7G_/?igshid=ij4yyfywp55x
https://www.instagram.com/p/CMKy9r9lvib/
https://www.instagram.com/p/CMKy9r9lvib/
https://www.facebook.com/NegritudeSocialistaBrasileira
http://www.fjmangabeira.org.br/pense-brasil-virtual-mulheres-socialistas-debatem-o-brasil-no-dia-internacional-da-mulher/
http://www.fjmangabeira.org.br/o-dia-internacional-da-mulher-foi-tema-do-30o-pense-brasil-virtual/
http://www.fjmangabeira.org.br/pense-brasil-virtual-mulheres-socialistas-debatem-o-brasil-no-dia-internacional-da-mulher/
http://www.fjmangabeira.org.br/pense-brasil-virtual-mulheres-socialistas-debatem-o-brasil-no-dia-internacional-da-mulher/
http://www.fjmangabeira.org.br/pense-brasil-virtual-mulheres-socialistas-debatem-o-brasil-no-dia-internacional-da-mulher/
https://www.facebook.com/mulherespsb40/
https://www.flickr.com/photos/mulherespsb
https://www.instagram.com/mulherespsb40/
http://www.fjmangabeira.org.br/institucional/diretoria/#conselho
http://www.fjmangabeira.org.br/marcio-franca-e-o-novo-presidente-da-fjm/
http://www.fjmangabeira.org.br/marcio-franca-e-o-novo-presidente-da-fjm/
https://www.instagram.com/p/CMK9HixHbbI/
https://www.facebook.com/Mulherespsbpa/posts/1067755107061830
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1119222128545928&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1119222128545928&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/Mulherespsbpa/posts/1068315343672473
https://www.facebook.com/Mulherespsbpa/posts/1068315343672473
https://www.facebook.com/Mulherespsbpa/posts/1068987483605259
https://www.facebook.com/Mulherespsbpa/posts/1069614886875852

