
Nessas Eleições,  o foco das mulheres será:

   -     No fortalecimento da democracia
   -     Na construção da Frente Ampla contra Bolsonaro
⁃ No combate ao retrocesso neoliberal conservador
⁃ Na retomada do desenvolvimento econômico com 

distribuição de renda

No empoderamento
⁃ Na  ampliação da  participação das mulheres nas diversas 

instâncias de gestão,
⁃ Na luta por direitos e solidariedade em tempos de crise
⁃ No Fortalecimento  dos Organismos de Políticas para as 

Mulheres
⁃ Na ampliarcao da participação das Mulheres nos diversos 

Conselhos de Controle Social, sobretudo os das Mulheres.
⁃ No combate as discriminações nos processos de admissão, 

promoção e ocupação de cargos de chefia no mercado de 
trabalho

⁃ Na eleição de mulheres progressistas

No Trabalho e Geração de Renda:
⁃ -  Programas de geração de emprego e renda, com prioridade 

para mulheres chefes de família
⁃  - Equipamentos  sociais como creches em horário integral,, 

escolas em tempo integral, lavanderias e restaurantes 
públicos

⁃  - Programas de incentivo ao primeiro emprego para jovens 
mulheres, articulando trabalho, estudo e vida familiar

⁃  - Combate as desigualdades de gênero, classe, raça/etnia, 
geracional e de orientação sexual no acesso ao emprego e na 
melhoria  das condições de trabalho

Na Educação :
⁃ Combate ao machismo e valorização das mulheres nas 

escolas públicas



⁃ Apoio as iniciativas que buscam a reinclusão do recorte de 
gênero no Plano Nacional de Educação

⁃ Apoio a inclusão nos currículos escolares da história da 
África e cultura afro-brasileira e africana, dando visibilidade 
ao protagonismo das mulheres negras

No enfrentamento à Violência:
   -     Implementação  da Lei Maria da Penha e da Lei do 
Feminicídio.
⁃ Fortalecer os Centros Especializados de Atendimento às 

Mulheres em situação de Violência
⁃ Desenvolver campanhas publicitárias de combate à violência 

de gênero
⁃ Promoções de ações voltadas ao combate da homofobia e à 

promoção da cidadania LGBT

No fortalecimento da Saude:
⁃ Defesa do SUS público e de qualidade
⁃ Implantação do Programa de Atenção Integral à Saude 

da Mulher
⁃ Acesso regular a exames preventivos de cancer de mama e 

cérvico-uterino
⁃ Programa de combate as DSTs/AIDS
⁃ Melhoria da qualidade do pre-natal. Assistencia ao parto e 

atendimento aos casos de aborto espontâneo e nos casos de 
aborto previsto em lei.

⁃ Combater a violencia obstétrica e defender o parto 
humanizado

Na Democratização da Mídia:
⁃ Visando o combate à reprodução de imagens e conteúdos que 

reforçam a opressão e discriminação das mulheres  e reforçar 
o entendimento da comunicação como um direito humano

⁃ Ações voltadas ao estímulo de uma cultura e mídia não 
discriminatórias e de valorização das mulheres

⁃ Dar visibilidade ao protagonismo das mulheres nos diversos 



espaços da sociedade

No Esporte e Lazer:
⁃ Apoio à ampliação do acesso, participação com 

igualdade das mulheres no campo das práticas 
corporais e esportivas, seja no esporte de 
rendimento, no lazer, na educação física, na 
visibilidade na mídia e nos valores dos prêmios 
atribuídos aos vencedores e vencedoras de 
competições esportivas.

Na Habitação:
⁃ Garantia de acesso das mulheres chefes de família aos 

programas de financiamento habitacional
⁃ Garantia do acesso das mulheres à titularidade de lotes e 

casas com criação de programas voltados para mulheres de 
baixa renda


