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 Companheiras,
Nesta edição do "Mulheres Socialistas: gênero & política em pauta" 
vamos relembrar como foram as atividades virtuais sobre a 
Autorreforma e as mulheres socialistas, que ocorreram no Nordeste, 
Norte e Sudeste, entre os meses de maio e julho.

O Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos, 
criado em 2006 e que reúne as dirigentes nacionais das instâncias de 
mulheres de partidos, retornou às atividades para buscar apoio no 
fortalecimento do debate sobre a manutenção dos nossos direitos 
ante as tentativas de redução dos direitos políticos e eleitorais 
das mulheres. É fundamental que cada companheira socialista 
se aproprie desta pauta!  

Por fim, vamos relembrar as atividades realizadas em Brasília para 
fortalecer as pautas das mulheres socialistas e do nosso segmento. 
Desejo boa leitura a todas! Nossa militância e fiscalização devem 
ser firmes e constantes! 

Desejo boa leitura a todas! Sigamos firmes e atentas!
Fora, Bolsonaro! 

Janete Capiberibe, atualmente vereadora em Macapá pelo PSB, é ex-deputada federal e autora da lei 11.970/09, que previne 
acidentes navais com escalpelamento. Durante sua explanação, Janete fez uma retrospectiva da participação das mulheres no 
desenvolvimento do partido. Ana Euler, engenheira florestal e doutora em ciências ambientais e florestais, afirmou que “no Brasil, 
existem cinco milhões de estabelecimentos agropecuários e as mulheres são líderes. Elas são chefes de família e se declaram 
proprietárias de um quinto desses estabelecimentos rurais. Então, 1 a cada 4 estabelecimentos rurais no Brasil tem a liderança 
das mulheres. Quero dizer que para a produção rural as mulheres são muito importantes, só que nós somos invisíveis, a maior 
parte da atividade rural feminina é invisibilizada pelas estatísticas, principalmente as florestais”, informou. 

Entre as participantes, foi unânime o entendimento que o desenvolvimento para o País, e regiões como Sudeste e Nordeste não 
é o mesmo modelo de desenvolvimento para o Norte, que deve contemplar todos os povos da Amazônia, a cultura e a 
economia local. Há uma especificidade imensa dentro desse bioma que é a Amazônia.

3ª Reunião Regional, Norte
A terceira live, realizada em 16 de junho, foi com as mulheres do Norte representadas pelas secretárias estaduais da região 
Carla Britto, do Acre;  Ely Almeida, do Amapá; Lucinete Correa Tavares,  do Amapá; Carmen Paula, do Pará; e Amanda 
Sobreira, do Tocantins.  A secretária nacional das mulheres, Dora Pires, fez a mediação da atividade, que teve como 
convidadas a vereadora Janete Capiberibe (PSB-AP) e a pesquisadora e engenheira florestal Ana Euler. REVEJA AQUI!  

2ª reunião regional 
Nordeste

Em 31 de maio, a Secretaria Nacional de Mulheres realizou a segunda reunião virtual para debater a Autorreforma 
e as mulheres socialistas. Com quase três horas de live, as participantes debateram as teses da Autorreforma. 
Participaram as secretárias estaduais Luciana Cruz, da Bahia; Norma Zélia, do Ceará; Glauce Cordeiro, do 
Maranhão; Niedja Guimarães, de Pernambuco; Silvana Castro,  do Piauí; e Tatiana Pires, do Rio Grande do 
Norte. Estiveram como convidadas a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) e a doutora em Sociologia, 
Cristina Buarque.  A secretária nacional de mulheres, Dora Pires, foi a mediadora. 

Inicialmente, Lídice destacou que o PSB tem um desafio duplo: “promover a organização das mulheres enquanto 
militantes e despertar na sociedade e nas mulheres a consciência da discriminação de gênero. Também fazer a 
tarefa imediata, no estágio político que nos encontramos, da luta pelo voto. Porque os partidos se 
organizam, também, para lutarem pelo voto na sociedade. É fundamental que preparemos nossas militantes 
para atuarem, portanto, na condição até, se necessário e desejarem, de candidatas seja nos municípios e estados”. 

Em seguida, Cristina Buarque afirmou ser preciso “construir algo mais concreto'' pois, para defender a ideia de mais 
mulheres no poder deve-se dizer como se constrói esse cenário. “Esse texto todinho não me disse em nenhum lugar 
como. É preciso trazer isso. Esse é um ponto fundamental porque o PSB precisa ter consciência histórica de que as 
mulheres foram sempre excluídas da representação, disse. VEJA AQUI como foi a live!

“Autorreforma e as Mulheres
Socialistas do PSB”

4ª reunião regional 
Sudeste

Já em julho, no dia 19, a Secretaria Nacional de Mulheres do PSB realizou o encontro virtual com as companheiras 
do Sudeste: a integrante da Executiva Nacional de Mulheres, Salete Ramos; as secretárias estaduais da 
região Mardelene Jesus, de Minas Gerais; Luciana Santos; do Rio de Janeiro; e Lídia Benages; de São Paulo; a 
secretária nacional de mulheres, Dora Pires, foi a mediadora. Como convidadas participaram a vice-governadora 
do Espírito Santo, Jacqueline Moraes, e Juliene Silva, membra da direção Nacional da Juventude do PSB e 
secretária-geral da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas.

Com quase quatro horas, a live foi repleta de excelentes análises das participantes, que puderam debater as teses 
da Autorreforma e assuntos como a questão da violência partidária de gênero e da violência política de gênero. 
“Esses são os únicos contextos que une os partidos radicais de direita e radicais esquerda, a questão de todas 
as violências que as mulheres sofrem, no que diz respeito, principalmente, a espaços de poder, e à insensibilidade 
que os homens do partido fazem com que a gente tenha”, pontuou Dora Pires, no início do debate. 

Juliene Silva começou sua explanação enfatizando a importância de estabelecer a finalidade que o Partido dará 
para a Autorreforma às pautas que devem estar nas discussões e onde as mulheres socialistas querem chegar. “Eu 
acho que tem dois pontos que a gente precisa pensar muito forte: precisamos pensar como é que a gente constrói 
as bandeiras com foco na redução das desigualdades de gênero no País”, disse. A vice-governadora do Espírito 
Santo, Jacqueline Moraes, apresentou às companheiras, o projeto Agenda Mulher, que, segundo ela, atende 
perfeitamente a intenção apresentada na referida tese. A iniciativa tem foco no empreendedorismo e  é 
constituída sobre três pilares. A ideia do projeto é dar visibilidade às mulheres.  VEJA AQUI!

Segmentos Organizados do PSB têm reunião
com presidente nacional, Carlos Siqueira, em Brasília

As representações nacionais dos segmentos organizados do 
PSB estiveram reunidas em Brasília, e em meio virtual, desde 
o dia 15 de agosto, para elaborar pautas que foram
discutidas no dia 16 com o presidente do partido, Carlos
Siqueira, na sede do partido.

Dentre os assuntos destacados estava a organização 
dos Congressos Municipais e Estaduais do PSB de 
cada segmento, além de elaborar e aprovar nova 
proposta de Regimento dos Órgãos de Representação do 
PSB. Durante a conversa com o presidente Siqueira, 
cada liderança apresentou os informes sobre os 
andamentos dos trabalhos de mobilização para os 
respectivos congressos. 

Estiveram presentes, presencialmente, 
as(os) secretárias(os) do segmento de Mulheres, Dora 
Pires; do movimento LGBT Socialista, Tathiane Araújo; da 
Negritude Socialista, Valneide Nascimento; do 
Movimento Sindical, Joilson Cardoso; e da Juventude 
Socialista, Tony Sechi. Participaram, de modo virtual, por 
meio do Zoom, Luciana Trindade, do PSB Inclusão; e 
Acilino Ribeiro, do Movimento Popular. 

O presidente agradeceu a reunião e destacou a 
importância da sintonia entre os segmentos, respeitando 
o trabalho de cada um, evidenciando o desejo do partido de 
haver unidade como forma de princípio e de ação. 
Agradeceu, também, os debates realizados com foco 
na autorreforma. 

No período da tarde, o grupo foi recebido pelo vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM). Em seguida, houve conversa 
na liderança do PT, com a presença dos deputados federais, Elvino Bohn Gass (PT-RS), Paulo Teixeira (PT-SP) e da deputada federal 
Érika Kokay (PT-DF). 

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

Siga-nos

Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres
de Partidos Políticos retoma as atividades

e emite nota contrária à PEC 125/11 
Em 16 de junho,  o Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos, criado em 2006 e que reúne as dirigentes 
nacionais das instâncias de mulheres dos partidos políticos brasileiros, tornou pública sua posição em relação à Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 125/11 que, caso aprovada, afetará diretamente a participação da mulher na política. 

As secretárias e presidentas de organismo de mulheres de partidos políticos estão juntas para o enfrentamento às tentativas de 
cercear os direitos de cada mulher ser votada e de votar. Nesse sentido, vamos trabalhar para que a reforma proposta na 
referida PEC seja para ampliar direitos e garantir que mais mulheres possam participar da política brasileira. 

“Queremos assegurar maior presença das mulheres na política e combater a violência política de gênero. No Brasil, a 
participação das mulheres nos espaços de poder e decisão é muito recente para ser reduzida. Vamos atuar juntas às nossas e aos 
nossos parlamentares eleitos no Congresso Nacional, e ao lado de outros movimentos contra retrocessos aos nossos direitos já 
garantidos. Vamos trabalhar para avançar ainda mais na representação feminina rumo à paridade. Contamos com todas e todos 
para avançarmos cada vez mais!  Direito garantido não se mexe!”, diz o documento.

Clique aqui e leia a íntegra da nota do  Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos

Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres
de Partidos Políticos tem reunião com ministro
Barroso e parlamentares para defender direitos
políticos e eleitorais das mulheres brasileiras 

Entre os dias 18 e 19 de agosto, a Coordenação do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos esteve 
em Brasília para uma série de reuniões com lideranças parlamentares, entidades da sociedade civil e ministros do Tribunal 
Superior Eleitoral para evidenciar as tentativas de retirada dos direitos políticos das mulheres e buscar apoio. 

Dentre as pautas defendidas pelas mulheres está a proteção das garantias políticas e eleitorais já asseguradas por cortes 
superiores como os 30% de presença nas listas partidárias eleitorais, os 30% de recursos e de tempo de rádio e TV e os 30% de 
cadeiras para combater a sub-representação, além da necessidade de proteção dos 5% provenientes do Fundo Eleitoral, que são 
fundamentais para a formação política das mulheres. 

Encontros no TSE

Em audiência de 40 minutos com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, a comitiva de 
mulheres integrada pela coordenação do Fórum e entidades da sociedade civil, apresentou as reivindicações, as preocupações e 
os anseios sobre as consequências das reformas política e eleitoral, como o PL 1.951/2021 e a PEC 18/2021, que podem afetar 
diretamente os direitos políticos das brasileiras, como a flexibilização das cotas para mulheres e negros. Antes, o coletivo teve 
audiência com a ministra substituta do TSE, Maria Cláudia Bucchianeri. 

No começo de sua fala, o ministro Barroso afirmou achar que “verdadeiramente precisamos de mais mulheres (na política). Não 
é só uma questão de política de gênero, embora também seja. A vida é um equilíbrio entre características femininas e 
masculinas e isso é bom para o Brasil, não só para mulheres”, disse. 

A coordenação do Fórum foi integrada por Miguelina Vecchio, vice-presidente nacional do PDT, presidente da Ação da Mulher 
Trabalhista e coordenadora-geral do FInMPP; Dora Pires, secretária de Mulheres do PSB e coordenadora região Nordeste 1; 
Anne Moura, Secretária Nacional de Mulheres do PT e coordenadora da região Norte 1; Juliet Matos, Secretária Nacional de 
Mulheres do Cidadania e coordenadora da região Sudeste; e Cristiana Almeida, Secretária de Mulheres da Rede Sustentabilidade 
e coordenadora da região Nordeste 2.

Pela sociedade civil e movimentos sociais estiveram Gabriela Araújo,  advogada do Elas por Elas, segmento de Mulheres do PT, e 
integrante do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB-SP e do Grupo Prerrogativas; Clara de Sá, do Instituto Alziras; 
Carmela Zigoni, do Inesc e representante da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político; e Vera Lúcia 
Santana Araújo, advogada, da Coalizão Negra por Direitos. O Pacto pela Democracia e a Frente pelo Avanço dos Direitos 
Políticos também estiveram presentes.

Cotas para indígenas - uma medida urgente e inédita

Já ao final, a secretária de mulheres do PT, Anne Moura, indagou ao ministro Barroso sobre possíveis ações para incluir a mulher 
indígena na política. A iniciativa seria uma medida fundamental para estimular o acesso das mulheres originárias do Brasil à 
participação  política. A decisão é inédita no Brasil, mas realidade em países da América Latina como o Chile e a Bolívia.

Articulações no Parlamento

Já na quarta-feira, 18/08, a comitiva do Fórum teve agenda cheia para criar articulações na Câmara e no Senado Federal para 
buscar aliados e aliadas ante as tentativas de supressão dos direitos políticos femininos.  A pauta teve início com audiência com o 
senador e terceiro-secretário, Rogério Carvalho (PT-SE). 

No final do dia, o Fórum foi recebido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-RO), no plenário da Casa. Na 
oportunidade, o senador ouviu todos os anseios e preocupações sobre as tentativas de retiradas de direitos políticos das 
mulheres. VEJA MAIS AQUI!

Siga o Forúm no Instagram @mulheresdepartido

Secretária Nacional
Agenda em Brasília

A secretária nacional de mulheres socialistas, Dora Pires, recebeu na tarde  do dia 17/08, o prefeito do 
Recife, João Campos, na sala da Secretaria Nacional de Mulheres, em Brasília, na sede 
do PSB. O secretário da Juventude Socialista, Tony Sechi, também esteve presente. Os sonhos 
socialistas seguem fortes para construir um Brasil mais justo, próspero e esperançoso de dias 
melhores!! 
VEJA MAIS AQUI!

A Secretária Nacional de Mulheres do PSB , Dora Pires, 
esteve reunida na sede do PDT Nacional com as 
companheiras, Secretária Nacional de Mulheres do 
Cidadania, Juliet Matos e a vice-presidente nacional do 
PDT e presidente da Ação da Mulher Trabalhista 
(AMT), Miguelina Vecchio. Estamos juntas para 
fortalecer a participação feminina na política.
Vamos unidas! VEJA MAIS AQUI!

Na tarde desta quinta-feira, 19/08, Dora Pires, 
secretária nacional de mulheres do PSB, recebeu na 
sala da Secretaria Nacional de Mulheres, na sede do 
partido, a assessora da Fundação João Mangabeira, 
Márcia Rollemberg, para debater sobre projetos 
futuros com foco na formação de mulheres. Vamos 
juntas, companheira! VEJA MAIS AQUI!

Lei Maria da Penha
15 ANOS

Para dar visibilidade aos 15 anos de criação da Lei Maria da Penha, a Secretaria Nacional de Mulheres desenvolveu 
a campanha virtual com conteúdos que mostram como a Lei nº 11.340, instituída em 2006, é importante e fundamental 
para a preservação da vida das mulheres brasileiras.

A Lei Maria da Penha garante proteção às mulheres vítimas das mais diversas violências. É uma lei que salva vidas, pune 
agressores, fortalece a mulher e sua autonomia, além de evidenciar para a sociedade que a violência contra a mulher é 
passível de prisão.

Por isso, a Secretaria Nacional de Mulheres do PSB a defende. Esperamos que os homens entendam, de uma vez 
por todas, que o corpo da mulher é dela. Queremos nossas meninas e mulheres vivas. REVEJA MAIS AQUI!
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