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EVENTOS E REUNIÕES
"Lutamos pela igualdade de direitos e por mais espaço na
política para mulheres. A caminhada é longa, mas seguiremos
unidas e fortes!" - Edna Martins
Em junho de 2019 foi eleita a chapa Carlotas com 54 membros
efetivos e 27 suplentes, Edna Martins foi eleita presidente
estadual do PSDB Mulher de São Paulo.
Em 2019 também foram realizados diversos encontros presenciais.

CONVENÇÃO 2019

DEBATE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA
REPRESENTATIVIDADE FEMININA NA
POLÍTICA

PSDB MULHER NACIONAL SE REUNIU EM SP PARA
DEFINIR AS PAUTAS PARA O CONGRESSO DO PSDB

REUNIÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
PSDB MULHER ESTADUAL SP

III SEMINÁRIO: “GESTÃO MUNICIPAL
MULHERES EM DESTAQUE"

SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 20 ANOS DO
PSDB-MULHER NA REGIÃO DE SOROCABA

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO SE REÚNE COM
PSDB-MULHER E LIDERANÇAS REGIONAIS EM SP

CAMPANHA CHEGA JUNTO
Foi lançada a campanha com foco especial nas mulheres e
jovens para incentivar a participação na política e no PSDB.
“Nosso Governador João Dória e o presidente Estadual Marco
Vinholi estão afinados com o que é novo na política e, sem
dúvida, a participação política das mulheres é fundamental
para a mudança que queremos ver!” - Edna Martins.
Foram realizados vários eventos regionais e, também o
seminário Portas Abertas para o Futuro, com militantes,
vereadoras, prefeitas, deputadas, secretária de governo e
com a participação de Marco Vinholli, presidente do partido e
o Governador João Dória.

ENCONTRO CHEGA JUNTO EM ILHA
COMPRIDA

PSDB-SP LANÇAMENTO
CAMPANHA DE FILIAÇÃO

SEMINÁRIO PORTAS ABERTAS

LIVES PSDB MULHER VIRTUAL
Por conta da pandemia os encontros ficaram virtuais. Realizamos
reuniões da executiva, do conselho, das presidentes municipais e também
fizemos diversas lives. Destacamos a participação das nossas deputadas
Estaduais Maria Lucia Amary, Carla Morando e Dra Damaris.
Além das atividades estaduais participamos de todos
os eventos, seminários e capacitações promovidos pelo
PSDB Mulher Nacional.

ENCONTROS NACIONAIS

REUNIÕES TUCANAS DE SÃO
PAULO 2020

REUNIÕES TUCANAS DE SÃO
PAULO 2021

ELEIÇÕES 2020
Durante o período eleitoral, o PSDB Mulher ofereceu toda
assessoria virtual pela plataforma digital Brasileiras - PSDB
Mulher 2020. Além disso disponibilizou cursos, palestras e
painéis de debates com as lideranças e representantes
políticos. Foram elaboradas as bandeiras eleitorais com
foco nas propostas para os municípios brasileiros. Em São
Paulo realizamos reuniões virtuais nos municípios com o
PSDB Mulher local e com as pré candidatas.

ELEIÇÕES
2020

São Paulo lançou 2786 candidatas a vereadoras,
47 a prefeitura e 44 vices. Elegemos
14 prefeitas, 13 vices e 197 vereadoras.

ELEIÇÕES
2020

PSDB Mulher esteve presente durante a
campanha na Capital à reeleição do
prefeito Bruno Covas.

ELEIÇÕES
2020

Candidatas a prefeitas, secretária Célia
Leão e os presidentes Edna Martins e
Marco Vinholi.

ELEIÇÕES
2020

Capacitação com eleitas
Os 100 primeiros dias de mandatos.

O que pensam e fazem as mulheres do PSDB de São
Paulo? Para responder a essas e a todas as perguntas
possíveis a respeito da atuação feminina nas mais
diversas áreas, o PSDB Mulher de São Paulo criou o
espaço “Elas Fazem a diferença”. São encontros
virtuais semanais que têm promovido o diálogo a
respeito de ideias, projetos e inovações que fazem a
diferença na vida das pessoas. Nossos encontros são
realizados às quintas-feiras, às 19h, e transmitidos pela
página PSDBMulherSP no Facebook.

PALAVRA DO PRESIDENTE MARCO VINHOLI
Partido forte é aquele que, além da representatividade do voto,
tem nas bases forças capazes de se conectar com o anseio
popular e transformar suas necessidades em bandeiras e essas,
em ações de governo. É exatamente esse o caminho que tem
sido percorrido pelo PSDB Mulher no Estado de São Paulo. A
dedicação e a coragem das nossas mulheres resultaram em
políticas públicas como o SOS Mulher e a ampliação das
delegacias da Mulher 24 horas, por exemplo, e fortaleceram
nosso vínculo com o eleitor. O resultado foi a ampliação em
57,9% do número de eleitas em 2020.
E continuamos acelerando rumo a 2022, quando formaremos a
melhor e maior chapa de candidatas e seremos, mais uma vez, o
partido com maior número de deputadas na Alesp e no
Congresso. O PSDB acredita na força da mulher e contamos
com ela para continuar avançando. Voem alto, tucanas!

PRESIDENTE MARCO VINHOLI

COMPROMISSO E RESPEITO
Por Rodrigo Garcia

O PSDB-Mulher tem hoje um importante papel na inserção de mais
mulheres na política, mais mulheres em cargos e espaços de poder.
Apesar das mulheres brasileiras serem a maioria da população, a
representação feminina no Congresso Nacional ou em outras esferas de
poder não reflete essa realidade. É necessário um esforço permanente
para ampliar a representação feminina na política, repercutindo assim
na construção e execução de políticas públicas voltadas às questões da
mulher.
Em São Paulo, nosso Governo entende que a presença de mulheres na
política proporciona um maior diálogo e um pensar mais abrangente em
torno de questões que estejam relacionadas às pautas femininas. Há um
olhar mais cuidadoso sobre outras mulheres.
No nosso Estado, temos nos pautado por esse olhar, com a criação da
Casa da Mulher, com a abertura de mais Delegacias da Mulher 24 horas e
com o programa SOS Mulher, além do Dignidade Íntima, um programa
pioneiro que reforça o compromisso do Governo do Estado com as
pautas relacionadas às mulheres, tratadas com todo o respeito tanto do
ponto de vista da educação quanto do aspecto social e de saúde pública.
É nesse sentido que devemos continuar trabalhando.
O PSDB-Mulher tem ainda um histórico de capacitação de lideranças
femininas. É preciso continuar incentivando e apoiando para que cada
vez mais mulheres participem do processo eleitoral. Precisamos todos
trabalhar juntos para que tenhamos igualdade de gênero e o efetivo
empoderamento de mulheres.

VICE-GOVERNADOR E
SECRETÁRIO DE GOVERNO
RODRIGO GARCIA

MULHERES DO PSDB VÃO MUDAR O BRASIL
Por João Doria

No ano passado, o PSDB de São Paulo elegeu 14 prefeitas, 13 viceprefeitas e quase 200 vereadoras. Em 2018, o PSDB teve um acréscimo
de 60% na representação feminina nas Assembleias Legislativas e no
Congresso Nacional. Nas próximas eleições, trabalharemos por um PSDB
cada vez mais diverso, renovado pelas mulheres e, também, por jovens e
negros.
Essa diversidade traz olhares transformadores à gestão do governo e à
prática política. São olhares decisivos para o aperfeiçoamento e a
inovação de políticas públicas. Em São Paulo, por exemplo, o PSDB
Mulher foi protagonista na implantação de programas como o Dignidade
íntima, que distribui gratuitamente absorventes às alunas carentes.
Também implantou o Empreenda Mulher, com 40 mil vagas de
qualificação empreendedora e uma linha de microcréditos no valor de
R$ 50 milhões, no Banco do Povo, para abertura ou ampliação de
pequenos negócios tocados por mulheres.
A participação das mulheres também foi essencial para levarmos adiante
a expansão das Delegacias da Mulher 24 horas para o interior e litoral. E
para avançarmos com projetos como a distribuição de cestas básicas,
durante a pandemia, e o Vale Gás, além da Campanha Inverno Solidário.
Os exemplos de São Paulo comprovam que as mulheres do PSDB são
fundamentais para a qualidade de qualquer gestão. Por isso, o partido
precisa fortalecer o protagonismo feminino na criação, planejamento e
execução das políticas públicas. Com mais mulheres no comando, o
PSDB estará pronto para mudar o Brasil.

GOVERNADOR JOÃO DORIA

YEDA CRUSIUS
PRESIDENTE NACIONAL

Yeda Crusius
@yedacrusius
“Em meio a pandemia do coronavírus, promovemos uma grande revolução interna com
repercussões externas. Vencemos o desafio de manter nossas lideranças ativas, mesmo à distância,
por exigência do distanciamento social. Fizemos uma democrática pré-campanha, com toda
tecnologia moderna em 2020, elevando a participação das mulheres na política e na sociedade por
meio do mundo digital. Nossas bandeiras eleitorais, construídas a partir da participação de todos os
26 estados e o Distrito Federal, são uma exposição moderna do que o mundo precisa, do que o Brasil
precisa, do que a nossa convivência precisa fora dos extremos. Tanto é que a Plataforma Digital
PSDB-Mulher 2020 ganhou, inclusive, um reconhecimento internacional e foi um case discutido
para as eleições do México e para essa nova fase do Chile, que está em Constituinte. Continuamos
este trabalho com afinco em 2021. Estamos colocando em prática o nosso Planejamento Estratégico
para que a organização interna do partido nas eleições de 2022, com prévias em 2021, nos traga a
sonhada paridade de gênero. É a paridade de gênero o primeiro item do nosso compromisso,
contido na carta-compromisso enviada a todos os dirigentes do partido. O momento é de ação e de
inovação. Com isso, a nossa revolução, plantada, haverá de dar muitos frutos.”

EDNA MARTINS

PRESIDENTE ESTADUAL - SP
O ano de 2019 marcou o início de uma nova
fase na jornada iniciada quando o grupo da
chapa Carlotas venceu a eleição e assumiu
a direção do Secretariado Estadual de
Mulheres do PSDB-SP. Assumimos o
mandato concomitantemente e sempre
apoiadas pela presidente Nacional do PSDB
Mulher, Yeda Crusius, pelo presidente
estadual do Diretório paulista, Marco
Vinholi, e pelo Governador de S. Paulo, João
Doria.
O trabalho foi intenso. Foram muitos
encontros, capacitações e seminários, uma
campanha de filiação e um memorável
encontro nacional sediado em nosso estado
para a elaboração de propostas para o
Congresso Nacional do partido.
Os desafios, que já eram imensos, ficaram
ainda maiores a partir de março de 2020,
quando começamos a enfrentar a pandemia
causada pela Covid-19. Ainda sob o impacto
causado pelas restrições impostas pela
doença, encontramos, como muitos, no
espaço virtual nosso caminho para
continuar em ação. Foram encontros,
Edna Martins
capacitações, plataforma virtual para
@ednasandramartins definição de nossas bandeiras eleitorais e,
mais uma vez, nos superamos.
Encaramos ainda uma eleição em meio à pandemia. E como resultado a todo esse trabalho, ampliamos o
número de eleitas. Elegemos 57,9% mais candidatas em 2020 do que no pleito anterior, em 2016. E
preparamos nossas eleitas para atuar nos 100 primeiros dias de governo no legislativo e no executivo.
Nesse cenário pandêmico vimos também despontar em meio ao caos a defesa da vida, da ciência e da
vacina pelas mãos do nosso governador João Doria, que, em vários momentos foi voz solitária e corajosa
nessa batalha.
O mesmo governador Doria que manteve seu compromisso conosco, implantando políticas públicas
essenciais, como as Delegacias 24 horas, o Empreenda Mulher, e o Programa Dignidade Íntima, entre
outros.
Apesar das vitórias, ainda temos muito a fazer. Vivemos em um país dividido e governado por
negacionistas e misóginos, provando que a pauta da defesa da mulher e da vida ainda está longe de ser
concluída. Agora vamos à luta com ainda mais determinação para transformar 2022 no ano da retomada
dos rumos do nosso país, apresentando um candidato tucano à Presidência capaz de virar a página do
atraso a qual estamos presos há tantos anos e elegendo ainda mais mulheres. Vamos à luta!

CLIQUE NOS BOTÕES ACIMA
PARA ACESSAR NOSSAS
REDES SOCIAIS.

