Data: 16 e 17 de agosto em São Paulo – SP
Local: SEDE - APEOESP. Praça da República, 282.

Nesta edição do Boletim Nacional N° 14:
1 - Nas Greves e Lutas combatendo o Machismo e a Violência.
2 - Campanha Nacional de Combate à Violência do MML.
3 - Seminário Nacional.
4 - Como se organizar para participar do Seminário.
5 - Programação.
1 -Nas Greves e Lutas combatendo o Machismo e a Violência:
Desde as jornadas de junho, o país segue com muitas lutas e mobilizações. Em 2014
aconteceram inúmeras greves da classe trabalhadora, muitas dessas paralisações
passando por cima de direções burocráticas e organizadas pela base de categorias
bastante precarizadas.
Algumas dessas greves foram em categorias majoritariamente femininas como as
mobilizações da educação por todo o país; a greve do funcionalismo público, nas diversas
esferas, saúde do RN e ainda a greve das operárias da Duloren/ RJ. As mulheres não só
estiveram muito presentes nesses processos de luta, como também se tornaram
lideranças importantes, como em rodoviários do RJ, garis de São Gonçalo, metroviárias de
SP, etc.
Em todos esses espaços o MML esteve construindo as mobilizações com as categorias,
tendo inclusive membras de sua executiva nacional e das estaduais à frente das lutas.
Agora é o momento dessa mulherada se encontrar e compartilhar as experiências de luta
que aconteceram por todo o país!

2 - Campanha Nacional de Combate à Violência:
No Encontro Nacional do Movimento Mulheres em Luta, onde reunimos mais de 2 mil
mulheres da classe trabalhadora e da juventude, aprovamos como a principal tarefa do
Movimento construir a Campanha de Combate à Violência Contra a Mulher.

A Campanha vem sendo tocada com inúmeras iniciativas nacionais e locais. Desde os atos
do dia 25 de Novembro, os blocos de carnaval, a construção do 08 de Março denunciando
as injustiças da copa e a falta de investimento no combate a violência contra a mulher, a
Campanha vem ganhando força.
Construímos uma importante ferramenta de formação e debate que foi a cartilha com um
estudo minucioso sobre o tema da violência machista e fomos um dos poucos setores
organizados de mulheres que denunciou o aumento da exploração sexual durante a copa
do mundo. São Paulo tocou a campanha de alfinetes “Não me Encoxa que eu não te
furo”, em Belém o sindicato da construção civil lançou a campanha “Basta de assédio
moral e sexual”, em São José dos Campos houve várias mobilizações no bairro do Galo
Branco.
Se muito já foi feito, ainda temos muitos passos para dar! Seguiremos lutando para
combater a violência, contra o machismo e a exploração capitalista!

3 – Chegou a hora de construir o Seminário Nacional do MML!
O seminário foi um encaminhamento do nosso Encontro Nacional. Em meio a toda essa
conjuntura de lutas e mobilizações da classe trabalhadora, teremos um espaço
privilegiado para definir os próximos passos da nossa campanha de combate a violência
machista e aprovar um estatuto que reflita a concepção e o papel do movimento
feminista, classista e socialista que estamos construindo.
Embora seja um espaço extremamente importante, o seminário não tem o caráter do
Encontro Nacional. Por isso aguardamos a presença da Executiva Nacional,
representações das Executivas ou dos grupos de MML dos estados e cidades, assim como
representações dos sindicatos que estão conosco no dia-a-dia travando a luta contra o
machismo e pela unidade da classe trabalhadora.

4 - Como se organizar para participar do Seminário?
Inscrições: Já estão abertas e vão até 10 de Agosto pelo e-mail:
mulheres.emluta.csp.conlutas@gmail.com
Fizemos a opção de cobrar uma taxa mínima para cobrir custos regulares do seminário e
a creche, por isso não está incluso alimentação e alojamento! Contudo, o evento será no
centro da cidade onde tem muitas opções de restaurantes com preços acessíveis, bem
como vamos disponibilizar uma lista de hostels e hotéis também de fácil acesso e com
preços em conta!
Valor da taxa: R$50,00 para sindicatos e R$30,00 para demais setores (estudantil,
popular, oposições sindicais)

O depósito deverá ser feito na conta da CSP - Conlutas: C.C: 10930-4, Ag: 4223-4 Banco
do Brasil Obs: escanear comprovante de pagamento, enviar por e-mail e apresentar o
comprovante no credenciamento.
O evento disponibilizará creche para crianças de 6 meses a 12 anos, Tal necessidade deve
ser apresentada na ficha de inscrição.
Dicas de locais para hospedagem:
- Hotel San Raphael que fica no largo do Arouche, 150. Centro de SP. quartos duplos com
diárias de R$220,00. Tel (11)3334-6000
- Hostel São Paulo. Centro de SP. Reservas somente pelo site - entre em Reservas e
preencha o formulário: reservas@hostelsp.com.br Reservas por telefone somente para o
mesmo dia Fone: (11) 3337-3305/3223-8649
- The Hostel Paulista - metro Trianon, av paulista. Tel: 11 2365 3833.
reservas@thehostelpaulista.com.br
- Site com várias opções de Hostels: http://pt.hostelbookers.com/albergues/brasil/saopaulo/

Exposição de painéis: Já vimos que o MML teve diversas iniciativas em torno da
campanha de combate a violência às mulheres, nos quatro cantos do País. A forma que
encontramos para socializar essas experiências e trocar figurinhas foi garantindo um
espaço para exposição de painéis, durante o seminário. Pode ser feito em qualquer tipo
de material: cartolina, E.v.a, plástico (daqueles de gráfica), etc. O importante é que
contenha o relato e as imagens de tudo que foi feito sobre o tema da violência, solte a
criatividade!
Os sindicatos e movimentos que participarão do Seminário também podem trazer um
banner com suas iniciativas de mulheres: creches, debates, campanhas na categoria, etc.
Todos os banners devem ser inscritos por um responsável, em sua ficha de inscrição e
deve atender o seguinte critério: Dimensões - Altura: 100 cm; Largura: 85 cm; Layout:
Livre, preferencialmente com imagens.

5 –Programação:
16de agosto: discussão sobre as lutas em curso e a participação das mulheres
trabalhadoras. Discussão sobre a Campanha de Combate a Violência e próximos passos.
Mesas e grupos de discussão e exposição dos banners.

17 de agosto: O tema central será o debate sobre a importância de construção e
aprovação de um estatuto, bem como a apresentação da estrutura do mesmo. Ao final, a
votação dos encaminhamentos acumulados nos dois dias de debate

Participe!

VISITE O BLOG DO MOVIMENTO MULHERES EM LUTA:

www.mulheresemluta.blogspot.com.br
Curta a página do Facebook: Movimento Mulheres em Luta

