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OPORTUNIDADE
Não estamos falando de

Quando o PSC Mulher defende a PEC 134/2015, que reserva 
de um percentual mínimo de representação para homens 
e mulheres no Poder Legislativo, não é por duvidar que as 
mulheres possam chegar lá e fazer bonito o seu papel, a 
preocupação é se elas terão espaço para competir em um 
meio em que a presença masculina está, majoritariamente, 
consolidada.

Promovemos, todos os anos, em diversos estados brasilei-
ros, eventos de politização de mulheres, e percebemos o in-
teresse de várias delas em disputar as eleições. No entanto, 
os principais entraves relatados são a falta de recursos e de 
apoio por se tratar de um ambiente dominado pelos homens 
muito antes de conquistarmos o direito ao voto. É fato que 
a mulher já chega na disputa em desvantagem. 

A PEC 134 define um aumento gradativo da participação 
feminina no Poder Legislativo municipal, estadual e federal, 
sendo 10% das cadeiras da primeira legislatura, 12% na se-
gunda e 16% na terceira. Hoje, ocupamos a 155ª posição no 
ranking mundial da ONU, com pouco mais de 10% de partici-
pação feminina no parlamento, enquanto a média mundial é 
de 21,8%. Considerando América Latina e Caribe, ficamos na 
frente apenas do Haiti, que ocupa a 20ª posição do ranking.

CAPACIDADE, mas de

Não é uma questão de lamentação, julgamento ou vitimiza-
ção, mas uma busca por minimizar essas diferenças até que 
tenhamos todos - homens e mulheres, ricos e pobres - as 
mesmas oportunidades no processo eleitoral. A PEC 134 traz 
um alento, pois cria a possibilidade real da mulher ocupar 
uma vaga no parlamento, diferente do que dispõe a Lei nº 
9.504/1997 - que obriga os partidos ou coligações a terem no 
mínimo 30% e no máximo 70% de candidaturas de cada sexo.

Denise Assumpção, 
presidente nacional do PSC Mulher. 

PSC Nacional

pscnacional20

ACESSE
www.psc.org.br

facebook.com/PSC20/
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A capital do Distrito Federal recebeu, pela 
primeira vez, o coaching para mulheres 
desenvolvido pela presidente nacional do 
movimento e coach, Denise Assumpção, 
e promovido pelo PSC Mulher.  O obje-
tivo da técnica escolhida para o evento 
é fortalecer a autoestima e promover o 
autoconhecimento, como uma forma de 
encorajar as mulheres a participarem da 
política. Além da executiva regional do 
PSC Mulher do Distrito Federal, estavam 
presentes as coordenadoras nacionais. 

Coaching 
para 

mulheres 
em 

Brasília 
reúne 

executiva 
nacional 

e regional

As coordenadoras falaram às filiadas e sim-
patizantes das suas trajetórias na política e 
do trabalho realizado no PSC Mulher. A pre-
sidente do PSC Mulher no Distrito Federal, 
Tânia Coelho, destacou a mudança no perfil 
das mulheres, que hoje “estão assumindo 
a liderança, começando pelos seus lares”. 
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad), de 2015, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
corroboram a fala da presidente, pois 
40,5% dos lares brasileiros têm como a 
principal referência as mulheres.
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Militante política desde a época em que 
não se via mulheres nesse meio, Maria 
Delurdes, coordenadora nacional de fi-
liação do PSC Mulher, diz estar satisfeita 
com os resultados do movimento até o 
momento. “A luta que travamos até aqui 
valeu a pena, e ainda vai valer mais se vo-
cês vierem conosco para que possamos 
alcançar muito mais mulheres”, afirmou a 
coordenadora que veio do Rio Grande do 
Sul para o evento. 

Nas últimas eleições, as mulheres represen-
taram 53% do eleitorado brasileiro que com-
pareceu às urnas. No entanto, o número de 
mulheres eleitas para administrar seus mu-
nicípios não passou de 12%. Edna Santana, 
presidente do PSC Mulher na Bahia e uma 
das coordenadoras da Executiva nacional 
do movimento, lembrou esse cenário e con-
vidou as mulheres para se filiarem. “O PSC 
é um partido de princípios. Venha fazer a 
diferença no PSC Mulher!”

Prestigiaram o evento das mulheres, ainda, 
dirigentes do PSC/DF, o vice-presidente 
Zenóbio Oliveira Rocha e o secretário-ge-
ral Daniel Lemos. As participantes passa-
ram a tarde com o PSC Mulher e tiveram a 
oportunidade de conhecer dinâmicas para 
desenvolvimento da inteligência emocio-
nal, declamação de poesia e palavras de 
incentivo político.

Conheça a executiva  
do PSC Mulher DF

Tânia Coelho 
Presidente

Lisiane Shinzato 
Coordenadora de Mobilização

Maria Helena 
Coordenadora de Comunicação 

e Publicidade
Maria Chaves 

Coordenadora de Eventos
Patrícia Rodrigues 

Coordenadora de Intercâmbio
Waldemíria Maciel 

Coordenadora de Filiação
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No evento 
do PSC 
Mulher em 
Juiz de Fora, 
palestrantes 
falam sobre 
violência 
doméstica, 
honestidade 
e identidade 
de gênero
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Em evento do PSC Mulher de Juiz de 
Fora (MG), na presença de cerca de 170 
mulheres, a presidente nacional do PSC 
Mulher, Denise Assumpção, ao falar so-
bre a  violência contra as mulheres, trou-
xe o conceito de “modelagem”, em que 
os filhos usam os pais como modelos 
para sua vida. 

“Não se permita ser violentada, inde-
pendente do tipo de violência, seja físi-
ca, seja verbal. Você não foi criada para 
isso. Ao permitir a violência, você está 
passando a mensagem pra sua filha, 
neta, sobrinha que isso está certo”, aler-
tou Denise, especializada em coaching 
para mulheres. Ela ainda informou que 
nunca é tarde para mudar o comporta-
mento. “Se não tiver bom, dá tempo de 
mudar a forma de agir”. 

Quem também falou sobre o assunto 
foi a delegada Ione Barbosa. Segundo 
a delegada, na Delegacia de Mulheres 
de Juiz de Fora, onde ela atende, são 
10 registros de violência contra a mulher 
por dia e cerca de 5 casos em relação à 
pedofilia. “Precisamos mudar essa situa-
ção em que a mulher é vista como obje-
to, como patrimônio”, afirmou.
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O deputado estadual Noraldinho Junior 
(PSC/MG) afirma não se alegrar quando 
alguém diz que votou ou vai votar nele 
por ele ser honesto. Ele assegura que 
esse não pode ser o único referencial 
para se escolher um candidato. “Nenhum 
político faz favor a população ao ser ín-
tegro e honesto. É nosso dever. É dever 
também de todo cidadão”, finaliza. 

Em sua fala, Denise mostrou que polí-
tica é o bem da coletividade e cabe a 
cada cidadão contribuir com a mudan-
ça na forma como os políticos agem na 
época da campanha e depois. 

Tema amplamente debatido no país, prin-
cipalmente pela edição da nova Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), a 
identidade de gênero foi também pau-
ta do evento do PSC Mulher em Juiz de 
Fora. Quem levantou o debate foi a  coor-
denadora nacional de mobilização do 
PSC Mulher, Soledady Carrara (PSC/RJ). 

Segundo a coordenadora, estudos indi-
cam que 92% dos meninos e 88% das 
meninas, depois da puberdade, passam 
a aceitar seu sexo biológico. “Então por 
que a insistência em tratar esses assun-
tos, que ninguém nasce homem ou mu-
lher, com crianças, só pra confundir a ca-
beça delas?”, questionou Carrara.

“Ser honesto 
é obrigação”, 
diz Noraldino 
Junior

Identidade de gênero

“A pessoa quer vender o voto e depois 
fala: ‘não fiz por maldade, mas por ne-
cessidade’. Amigo, isso é historinha. É 
só pra você não ficar mal com o erro 
que cometeu. Vamos virar essa chave? 

A partir de agora, nada de dar ouvidos 
a candidato que oferece caixa d’água, 
dentadura...”, provocou a presidente do 
PSC Mulher.
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Acompanhada das presidentes regio-
nais e municipais do PSC Mulher, Edna 
Santana e Jemima Santana, Denise 
Assumpção, presidente nacional do PSC 
Mulher, falou no evento regional da le-
genda em Salvador, que teve a presença 
de mais de 2 mil pessoas, além de lide-
ranças regionais e nacionais, como o pre-
sidente do PSC, Pastor Everaldo. 

A presidente do PSC Mulher destacou 
as habilidades femininas, que podem ser 
usadas para o engrandecimento da polí-
tica, e a necessidade de participação e 
vigilância sobre o que acontece no país.  

“Vocês viram as últimas exposições que 

ocorreram no Brasil, com nudez, apelo 
à pedofilia, zoofilia? Se nós não estiver-
mos atentos, essas coisas entram na nos-
sa casa”, disse. 

Denise falou também que o time dela 
é das pessoas que se colocam à frente 
dos problemas a fim de resolvê-los. “Não 
adianta reclamar da corrupção, da crise, 
da deficiência na educação, se você não 
propõe nada para resolver”, provoca. 
Para a presidente do PSC Mulher, os cris-
tãos precisam atuar na política, porque 
ela é o maior instrumento de transforma-
ção da sociedade.

O PSC 
Mulher 
marca 

presença 
no evento 

do PSC 
Nacional 

em 
Salvador
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“Uma mulher virtuosa edifica o lar. Uma 
política virtuosa edifica o país”, salientou 
Rampazio em seu discurso de posse. A 
coordenadora de Alta Floresta explicou 
que aceitou o desafio de dirigir o PSC 
Mulher em seu município porque acredita 
que pode influenciar em uma política feita 
de forma íntegra e honesta, com respeito 
aos valores da família e dignificando o ser 
humano.

“Tudo que o homem faz, nós somos capa-
zes de fazer e, quiçá, melhor, então nós 
precisamos fazer a diferença onde esti-
vermos, e está na hora de fazermos onde 
são tomadas as decisões que influenciam 
a vida de todos os brasileiros”, disse Ester 
Galli no evento de Alta Floresta (MT). Para 
ela, é preciso aproveitar o momento fa-
vorável, em que as mulheres começam a 
despertar para política, para incentivá-las 
a ocupar os espaços de poder.

PSC 
Mulher 

de Mato 
Grosso 

empossa 
novas 

executivas 
municipais

Em eventos realizados no estado de 
Mato Grosso, com a participação da pre-
sidente nacional do PSC Mulher, Denise 
Assumpção, a presidente regional do mo-
vimento, Ester Galli, deu posse às novas 
coordenadoras dos municípios de Sorriso 
e Alta Floresta, Gabrielly Oliveira e Rose 
Rampazio, respectivamente. 

Oliveira se dispôs a trazer novos nomes 
para a legenda, que sejam comprometi-
dos com os ideais cristãos e com a pro-
posta de construção de uma política vir-
tuosa. “O PSC faz toda a diferença com 
essa proposta de ‘nascimento de uma 
política virtuosa’. Vamos usar isso como 
base na nossa diretoria”, destacou a nova 
coordenadora municipal. 
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“Não assine cheque em branco nas 
eleições”, aconselha a coach Denise 
Assumpção, presidente nacional do PSC 
Mulher, ao falar das pessoas que se isen-
tam de escolher um representante, votan-
do em branco ou anulando o voto.  

A presidente orientou as militantes a co-
nhecerem a vida pregressa dos candida-
tos, acompanharem as notícias sobre políti-
ca e ficarem atentas ao mandato daqueles 
que elas ajudaram a eleger. “Essa é uma 
forma de participação. O preço que a gen-
te paga por não se interessar por política é 
muito alto. É ver pessoas que não têm nada 
a ver com o que você acredita, ditando as 
regras”, alertou Denise.

Importância da 
participação
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O PSC Mulher da Bahia, coordenado  
por Edna Santana, realizou em  
28 de outubro de 2017, uma caminhada  
em prol do “Outubro Rosa”, iniciativa que 
chama a atenção para a importância da 
prevenção ao câncer de mama.

A 
confraternização 
do PSC Mulher do Rio 
de Janeiro também teve 
política. O evento foi realizado na 
Câmara Municipal da cidade e discutiu 
acerca da necessidade de fortalecimento do 
movimento nos municípios do estado. 

Em agosto de 2017, as 
mulheres do PSC se reuniram 
em Brasília a fim de traçar estratégias 
de mobilização pela aprovação da PEC 
134/15, que reserva cadeiras do Legislativo 
federal, estadual e municipal para as mulheres.

No encontro de mulheres, a presidente do PSC Mulher  
no Rio Grande do Sul, Maria Delurdes, apresentou  

a pré-candidata a deputada estadual pelo PSC, 
Lidiane Guth, que é Miss Plus Size Nacional 

e pretende trabalhar pelas família e em 
defesa da mulher. 

ATIVIDADES 
REGIONAIS


