
PÚBLICO:
mulheres dirigentes sindicais (coordenadoras das comissões estaduais de mulheres e das coordenações 
estaduais de jovens e diretoras das Fetag’s); representantes das organizações parceiras da Marcha das 
Margaridas

OBJETIVOS:
Debater o contexto político atual a partir da trajetória de participação das mulheres e foco na reforma política 
e eleições 2012;
•  Refl etir sobre o papel e importância das eleições municipais 2012 na conjuntura atual e debater a 

plataforma política das mulheres rurais; 
•  Analisar as estratégias de participação das mulheres no MSTTR, com foco na avaliação da implementação 

da política de cotas;
•  Debater a proposta de paridade como estratégia para construir a igualdade.
•  Defi nir estratégias para serem apresentadas ao 11º Congresso na perspectiva de fortalecer a participação 

das mulheres no MSTTR proposição de cotas e/ou paridade;
•  Debater orientações para diálogo com o governo sobre pontos prioritários/emergenciais da pauta da 

Marcha das Margaridas.
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período

período

período

temas

temas

temas

• Abertura Política

•  Democracia, Poder e 
Participação Política: um 
panorama da trajetória das 
lutas feministas

•  Estratégias de participação 
no MSTTR – Ações afirma-
tivas e política de cotas/
problematização da sua 
implementação

•  Paridade - estratégia para 
construir a igualdade

•  11º Congresso Nacional 
dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras Rurais – como 
avançar na construção da 
igualdade

•  Eleições 2012 – Significado 
político e Participação das 
mulheres

•  Democracia, Poder e Parti-
cipação Política: rupturas e 

•  Agenda de diálogos com o 
governo

•  Resgate das lutas pelo direito ao voto; 
 Estratégias para participação das 
mulheres nos partidos políticos e 
como candidatas às eleições 2012 – 
desafios da Reforma Política 

•  Breve resgate da trajetória de partici-
pação das mulheres no MSTTR 

•  Importância, dificuldades e desafios 
na implementação da política de 
cotas no MSTTR

•  Fundamentos da proposta de paridade – 
adoção da paridade pelo PT e aprovação 
pela CUT

•  Principais desafios para a aprovação e 
implementação da paridade

•  Debater estratégia para a proposição e 
aprovação da paridade no 11º Congresso

•  Projetos em disputa – importância e 
papel dos municípios

•   Plataforma política das mulheres
•  Candidatura, Exercício do mandato e 

participação das mulheres nos mandatos.

•  Resgate da pauta interna da Marcha das 
Margaridas 2011

•  Identificar as principais questões das 
cotas e como apresentá-las para debate 
durante o 11º Congresso.

•  Preparação para audiência com o gover-
no a partir do documento sistematizado 
com a situação atual dos pontos de pauta 
(observatório) definidos como prioritários 
para esta etapa de diálogo.

• Diretoria da CONTAG

• Sílvia Camurça – SoS Corpo 
• Dep. Fed. Janete Pietá

•  Manuela Magalhães - pesquisado-
ra UFMG

•  Sara Deolinda – assessora da 
Contag

•  Rosane Silva - Secretária Nacional 
da Mulher Trabalhadora/CUT

•  Carmen Foro - Secretária de  
Mulheres Trabalhadoras Rurais 

•  Laisy Morière – Sec. Nac. de Mu-
lheres do PT

•  Carmen Foro - Secretária de  
Mulheres Trabalhadoras Rurais 

• Assessoria
•  Vilênia Aguiar - Pesquisadora 

UNICAMP

• Dep. Fed. Luci Choinack
• Chica do PT – Prefeita de Carinha-
nha
•  Olívia Santana – candidata a vice-

-Prefeita de Salvador
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tarde
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tarde

DIA 30/07 – SEGUNDA-FEIRA

PROGRAMAÇÃO

DIA 31/07 – TERÇA-FEIRA

DIA 01/07 – QUARTA-FEIRA


