Informativo nº 10
Confira as resoluções da última reunião da Executiva Nacional do
Movimento Mulheres em Luta!
(26 de abril de 2014)
Presenças: Marcela Azevedo, Letícia Pinho, Gabriela Arione, Rita Frau,
Camila Lisboa, Maria Clara, Karen Kapelesso, Samantha Guedes, Marisa
Santos.
Pauta:
1) Conjuntura, balanço de atividades (8 de março e Encontros) e
próximos passos
2) Informes e debates das tarefas das comissões
3) Campanha Nacional contra a violência
_____________________________________________________________
1) Conjuntura, balanço de atividades (8 de março e Encontros) e
próximos passos

ENCAMINHAMENTOS:
 Incorporar calendário do Espaço de Unidade de Ação, participando
ativamente de todas as atividades, com materiais específicos do MML,
sempre fazendo o corte das lutas das mulheres trabalhadoras nas
reivindicações gerais expressas no manifesto votado no Encontro do
dia 22.
 Publicar nota sobre o dia 28 de Abril – Dia internacional de denúncia
das mortes por acidentes de trabalho
 Nota de apoio às greves em curso
 Solidariedade à família do DG, buscar contato com sua mãe, tentar
fazer uma entrevista, denunciando o impacto da violência policial e
racista sobre a mulher trabalhadora.
 Participação no Encontro Nacional de Educação e em suas reuniões de
preparação
 Orientar a realização de Seminários Estaduais sobre a mulher negra
 Participar e divulgar o lançamento do livro de Wendy Goldman, que vai
ocorrer em Maio na USP, Unicamp e UFRJ
 Nota sobre as eleições da Apeoesp e a luta contra a burocracia sindical
da CUT que tem uma mulher burocrata à frente como Bebel, com
depoimentos das candidatas da oposição que integram o MML e nota
sobre as eleições do CPERS.
 Nota sobre os ataques contra as trabalhadoras terceirizadas e
precarizadas, como as demissões na UNESP e o corte orçamentário que
irão ocorrer nas universidades estaduais paulista, e uma campanha
contra a precarização e que as trabalhadoras terceirizadas tenham
imediatamente os mesmos direitos dos efetivos: iguais salários,
direitos, benefícios e estabilidade.
2) Informes e debates das tarefas das comissões
COMISSÃO DE ESTATUTO (Informe Camila):
Comissão não se reuniu. Proposta: construir o Seminário de Julho. A falta
de um CNPJ nos impede de fazer algumas políticas. Vamos encaminhar uma
reunião presencial com as membras dessa comissão, para discutir uma
proposta de Estatuto com base no que foi encaminhado no Encontro
Nacional do MML e também com base na primeira proposta apresentada pela
Dr. Eliana na antiga Executiva Nacional.
COMISSÃO DE FINANÇAS (Informe Marcela):
A Comissão se reuniu na última reunião da Executiva Nacional, aonde teve
levantamento de gastos fixos e também a proposta de repasses de 30% das
Executivas Estaduais e/ou Regionais para a Executiva Nacional. Há uma
necessidade urgente de que os materiais que foram pegos pelos estados
sejam pagos, porque há dívidas a serem pagas que serão sanadas com o
pagamento desses materiais: materiais do 8, revistas do Encontro do MML e
as cartilhas da campanha nacional contra a violência. É importante informar
os estados que houve um erro sobre o valor do jornal do 8 de março, erro
que deve ser corrigido no pagamento sob pena de não conseguirmos pagar
as dívidas que temos. Propostas: que as executivas estaduais/regionais
definam responsáveis de finanças e passem o contato para as membras da

comissão nacional de finanças; organização dos cadastros do Encontro
Nacional, com mutirão na semana de 12 a 17 de maio na CSP Conlutas;
organização das cobranças de todos os sindicatos e MML’s regionais para
pagar as dividas.
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO (Informe Letícia):

ENCAMINHAMENTOS:
 Garantir o site, aonde terá uma parte de opinião. Também no site deve
existir um link sobre os blogs regionais. Se o site for demorar muito
para ficar pronto, é necessário garantir esse link no Blog atual.
 Criar um e-mail próprio da Comissão de Comunicação, com quem as
responsáveis de imprensa dos estados vão se comunicar.
 Criar listas de e-mails a partir dos e-mails do Encontro, que serão
levantados através do cadastro.
 Orientar que as Executivas estaduais e locais tenham responsáveis de
comunicação
3) Campanha Nacional contra a violência
COMISSÃO VIOLÊNCIA (Informe Karen):
A principal e mais importante iniciativa concretizada do que planejamos na
última reunião da Executiva Nacional foi a confecção da Cartilha Nacional,
um estudo muito bem elaborado, a maior elaboração sobre os dados de
violência e sobre os investimentos do governo. Já há lançamentos da
Cartilha rolando, como em Curitiba, São Paulo, Brasília, São Luis, Belém, Rio
de Janeiro, etc. é necessário que a cartilha sirva de base para a divulgação
das lutas que vão acontecer na Copa e relacionar isso com a luta contra a
violência às mulheres, como o problema do turismo sexual. É necessário
avaliar o passo a passo da campanha em cada estado.

ENCAMINHAMENTOS:
 Os estados devem discutir iniciativas de impacto, como a dos alfinetes,
sem necessariamente ter alfinetes, para divulgar a luta contra a
violência, a nossa campanha e também o MML
 Na Copa, a ideia é fazer algo de impacto, como o “Cartão Vermelho
para o Turismo Sexual”.
 Fazer reuniões e espaços de formação com a Cartilha da campanha
nacional contra a violência
 No Seminário do meio do ano, pautar o tema da campanha contra a
violência e definir os passos do segundo semestre, visando o
fechamento da campanha em Novembro. Discutir as forma, abaixo
assinado, caravana a Brasília, etc.
 Fazer vídeos com as figuras públicas do MML para divulgar a campanha
 A Comissão da campanha deve elaborar proposta sobre o que vamos
reivindicar em torno da Lei Maria da Penha
 Panfleto Vermelho contra o turismo sexual para concretizar a
campanha “Cartão Vermelho para o Turismo Sexual”
 Fazer proposta de lambe para a Copa
 Formalizar pautas especiais de mulheres nas campanhas salariais e o
MML deve ser apoio para isso.

PRÓXIMA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO MML:
7 DE JUNHO DE 2014, AS 14h, DURANTE A REUNIÃO DA COORDENAÇÃO
NACIONAL DA CSP CONLUTAS, EM SP.
PAUTA DA REUNIÃO: LUTA NA COPA E PREPARAÇÃO DO SEMINÁRIO.

DATA DO SEMINÁRIO NACIONAL DO MML:
26 E 27 DE JULHO, EM SP.
TEMAS EM DISCUSSÃO: ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DO ESTATUTO DO MML E
CAMPANHA NACIONAL CONTRA A VIOLÊNCIA.
__________________________________________________________

VISITE O BLOG DO MOVIMENTO MULHERES EM LUTA
www.mulheresemluta.blogspot.com.br
Para receber o Boletim Eletrônico do MML, escreva para
mulheres.emluta.cspconlutas@gmail.com

