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Luciana Loureiro

O agradecimento à ciência 
e à teimosia do governador 
João Doria por trazer a 
Coronavac para o Brasil. 

Editorial

Tucanas defendem o 
fortalecimento de lideranças 
para alavancar candidatura 
própria em 2022 para os 
cargos majoritários.

#VacinaJa

BUTANVAC  -  1ª vacina contra 
coronavírus 100% brasileira.
#VacinaParaTodos
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Iraê Lucena

Luiza Trajano chama atenção 
pelo tamanho de suas ações 
e ideias, mas não ganha o 
papel principal em projetos 
arquitetados por homens.
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Sob pressão do Senado, Araújo pede para sair
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Prefeita Cinthia Ribeiro enfrenta 
resistência por impôr medidas para 
conter disseminação do vírus.

Violência política 
contra a Mulher

Debate interno é o caminho para mobilizar a 
escolha de candidaturas de homens e mulheres 
para cargos majoritários nas eleições de 2022.

Prévias=
Democracia |  4|  2
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Tucanas de diferentes regiões do país se solidarizaram 
com a prefeita de Palmas (TO), Cinthia Ribeiro, que se tor-
nou alvo de ameaças e protestos, após decretar medidas 
restritivas mais severas no esforço de conter a dissemina-
ção da Covid-19. A capital do Tocantins atingiu 100% de sua 
capacidade de leitos de UTI na rede pública no começo 
deste mês. O número de mortes chegou a 334 em 24 horas. 

A presidente do Secretariado Nacional da Mulher/
PSDB, Yeda Crusius, repudiou as ações contra a prefeita: 
“O que a nossa prefeita de Palmas vive é inaceitável. É de-
plorável. Mostra a decomposição na forma de fazer políti-
ca derivados dos extremismos que foram sendo plantados 
em nosso país de muito tempo pra cá. Devemos dar todo 
o nosso repúdio”.

Para a presidente de honra do PSDB-Mulher Nacio-
nal, Solange Jurema, Cinthia Ribeiro está corretíssima. “A 
política negacionista já matou mais de 300.000 brasilei-
ros. Basta de politizar a pandemia.” A coordenadora do 
PSDB-Mulher do Norte, Cecília Otto, acrescentou que o 
momento é de compreensão e adoção de medidas mais 
restritivas, como o lockdown.

“O momento é sim de parada estratégica e de preser-
var a vida, impondo medidas restritivas que atingem a 
economia da cidade não é uma tarefa nada fácil para a 
prefeita Cinthia, mas preservar vidas, proteger a popula-
ção é a prioridade de Cinthia”, defendeu.  

A pressão do Senado, após uma série de ironias desferidas aos se-
nadores e senadoras, levou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo, a pedir demissão nesta segunda-feira (29/03). 

O chanceler ficou pouco mais de 800 dias no cargo, causando polê-
mica e bastante controvérsia a tal ponto de um grupo de 300 diploma-
tas se reunir para apelar por sua substituição.

Exemplo internacional, a diplomacia brasileira é referência em ne-
gociação, driblar situações tensas e, em muitas oportunidades, assumiu 
função protagonista. Porém, com Ernesto Araújo à frente do Itamaraty, 
selou-se a tensão e controvérsia. 

A gota d’água foi na última semana quando o chanceler esteve no 
Congresso Nacional, não respondeu às questões dos parlamentares e 
um dos seus assessores foi flagrado fazendo um gesto obsceno.

Produção e Redação: Shirley Loiola, Giselle Santos.  
Colaboradora: Renata Giraldi.  
Editoração e Design: Luís Medeiros.

Este jornal faz parte dos produtos da Plataforma 
Digital PSDB-Mulher 2021.

O governador de São Paulo, João Doria, protagonizou um mo-
mento histórico no Brasil. Ele anunciou que o Instituto Butantan, liga-
do ao Governo do Estado de São Paulo, iniciou o desenvolvimento e a 
produção-piloto da primeira vacina brasileira contra o novo coronaví-
rus, a ButanVac.

“É um anúncio histórico para o Brasil e para o mundo”, disse o tu-
cano. “A ButanVac é a primeira vacina 100% nacional, integralmente 
desenvolvida e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, que é um 
orgulho do Brasil.”

A expectativa é que os ensaios clínicos de fases 1 e 2 em humanos 
com o novo imunizante comecem já em abril, após autorização da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O Butantan tem 120 anos, reconhecido como o maior produtor de vaci-
nas do Hemisfério Sul, do Brasil e da América Latina, ocupando a partir de 
agora destaque internacional como produtor de vacina contra a Covid-19.

Tucanas unidas por Cinthia Ribeiro

Sob pressão do Senado, 
Araújo pede para sair

Doria faz história com a 
1ª vacina totalmente brasileira
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“INFELIZMENTE HOJE MINHA 
VIDA CORRE RISCO: AMEAÇA 

DE TUDO QUE É LADO E JEITO. 
PARA TRABALHAR, TENHO QUE 
IR COM ESCOLTA. MINHA VIDA 

VIROU UM INFERNO DESDE QUE 
ME DECLAREI DO LADO 

CERTO - DO LADO DA 
CIÊNCIA E DAS PESSOAS.”, 

RELATOU A PREFEITA DE 
PALMAS (TO), CINTHIA RIBEIRO, 

EM ENTREVISTA AO PORTAL 
UOL DE NOTÍCIAS.

E x p e d i e n t e



31ª edição  •  30 de março 2021

w w w . p s d b . o r g . b r / m u l h e r

Amá condução da 
gravíssima crise sanitária 
por parte do Governo 

Federal somou-se à anulação pelo 
ministro Fachin das condenações 
do ex-presidente Lula na Lava 
Jato do Paraná, dando a partida 
para o debate eleitoral de 2022.. 
O Secretariado Nacional da 
Mulher/PSDB defende para 2021 
a preparação de candidaturas 
próprias para as eleições 
majoritárias - Presidência da 
República, Governos Estaduais 
e Senado. É preciso definir 

O nome ‘Luiza Trajano’ trouxe o seleto nicho 
de mulheres bem-sucedidas no mundo dos 
negócios para o centro dos holofotes, sendo 
cortejada pelas mais distintas forças políticas.  
Determinada a contribuir para o Brasil, criou 
o grupo de Mulheres pelo Brasil e Unidos pela 
Vacina. Movimentos que ganharam força 
nacional e repercussão mundial.

Com uma liderança extraordinária e um 
carisma fora do comum, a fundadora do 
Magazine Luiza avisa que não quer entrar para 
a vida política. Humana, sensível, perspicaz e 
hábil, é o melhor perfil que se poderia imaginar 
para ocupar qualquer cargo público.

O que se estranha é que com todas essas 
virtudes e força que Luiza Trajano carrega em 
si, ainda há quem a convide para ser vice em 
eventuais chapas rumo ao Palácio do Planalto. 
Vice? Oras! Luiza pode ser muito mais, inclusive, 
candidata a presidente da República, o que 
assusta os poderosos da política. 

Adiante, Luiza. Juntas somos fortes. O 
olhar sensível que lá atrás não se calou ao 
saber que uma funcionária tinha sido vítima 
de feminicídio e iniciou uma campanha de 
combate à violência doméstica é o mesmo que 
busca apoio entre os maiores PIBs do Brasil 
para a vacinação em massa.

Obrigada, Luiza. Estamos aqui.

*É coordenadora regional do PSDB-Mulher no 
Nordeste, foi deputada estadual por quatro 

mandatos na Paraíba.

Ultrapassamos o número de 300 mil 
mortos pelo novo coronavírus, recorde 
pior não há. Por outro lado, celebramos a 
teimosia do governador João Doria (SP) 
em insistir na parceria com o centenário 
Instituto Butantan no esforço conjunto para 
o desenvolvimento da Coronavac. A frase de 
Doria ecoa: “A vacina é do Brasil, não de um 
estado só”. 

É de ajoelhar e agradecer. Agradecer ao 
povo de São Paulo porque foi dali, a partir 
da arrecadação dos impostos pagos pelos 
cidadãos do estado, que se iniciaram os testes 
e estudos, depois veio o governo federal...

O momento é de salvar vidas! Volta e 
meia ouço pessoas atribuindo à religião 
que “a fé vai matar o vírus, e não a vacina”. 
Respeito muito a fé. Acredito tanto em uma 
Força Maior que tenho certeza de que é 
Deus que dá sabedoria e condições para os 
cientistas buscarem a imunização e, quem 
sabe, logo a cura.

É por meio do estudo, da pesquisa e da 
perseverança que Deus atua. Tenho fé que é 
pela ciência, por meio dela, que nós vamos 
vencer esse vírus. Assim professamos nossa 
fé de forma harmônica e respeitosa com a 
ciência e o conhecimento em prol de todos.

*É vice-presidente do PSDB-Mulher do DF, 
assessora jurídica do PSDB-Mulher Nacional e 

membro fundadora da Academia 
Brasileira de Direito Eleitoral e Político.

Por Iraê Lucena* Por Luciana Loureiro*

2022: O momento das candidaturas próprias

Luiza (Trajano), 
o fator diferença

Teimosia, ciência 
e fé = a vacina

Pinga-Fogo
Reforma a caminho
O governo Jair Bolsonaro sofreu três baixas 

em um mesmo dia. Depois do chanceler Er-
nesto Araújo e do general Fernando Azevedo, 
da Defesa, foi a vez da secretária de Educação 
Básica (SEB) do Ministério da Educação, Iza-
bel Lima Pessoa deixar o cargo. Segundo ela, a 
saída foi por “motivo de ordem pessoal”. Izabel 
Pessoa comandava ações como a articulação 
e o apoio às redes de ensino na retomada das 
aulas presenciais. No fim do dia desta segun-
da-feira (29/03), Bolsonaro anunciou, ao todo, a 
troca da titularidade de seis ministérios.

Prévias Eleições 2022

PSDB-Mulher analisa como fazer pesquisa 
de prospecção de nomes de lideranças femini-
nas na disputa pelas prévias: Presidência da Re-
pública, governos estaduais e Senado.

Poder de decisão

Tucanas se articulam para compor con-
selho da Executiva Nacional do PSDB que 
definirá pré-requisitos exigidos para os pos-
tulantes à vaga de can-
didato ou candidata a 
presidente da Repúbli-
ca nas eleições pela le-
genda em 2022.

Abril de Capacitação

Nos dias 14, 15, 19 e 20 de abril, o Secreta-
riado irá promover uma imersão em Planeja-
mento Estratégico: Novas Ferramentas e Mo-
delos Mentais para Organizações Políticas do 
Século XXI. Tucanas interessadas em partici-
par deverão se inscrever até 5 de abril. Mais 
informações: psdbmulher@psdb.org.br.

Corra! As vagas são limitadas!!!

Formação Política

Na última semana de abril, está progra-
mado um curso, oferecido pelo PSDB-Mulher 
Nacional em parceria com o Instituto Teo-
tônio Vilela (ITV) e a Fundação Konrad Ade-
nauer (KAS), para as prefeitas eleitas em 2020. 
Aguardem mais informações.

 Yeda Crusius

Presidente do Secretariado 
Nacional da Mulher/PSDB

urgentemente uma candidatura 
de centro para o país.

Está no nosso DNA construir 
um pacto com outros partidos, 
contra os extremismos e a favor 
do compromisso em torno de um 
plano de desenvolvimento nacional 
sustentável, com foco na redução 
das desigualdades, e coerente com 
um federalismo mais eficiente e 
respeitoso a partir das definições 
das candidaturas em cada estado.

Temos experiência que 
nos cacifa em uma trajetória 

respeitada capaz de conduzir o 
Brasil por um caminho de uma 
economia estável e de uma 
sociedade mais inclusiva e 
menos violenta. É hora de honrar 
no presente nosso modo de 
fazer política e pactuar por um 
futuro melhor. É possível. 
Temos tudo para isso: vontade, 
competência, determinação.

As prévias do PSDB, agendadas 
para o próximo 17 de outubro, 
têm alguns nomes colocados. 
Nós, do PSDB-Mulher Nacional, 

continuamos unidas no propósito 
de fortalecer a democracia 
interna, incentivando as mulheres 
a participarem  ativamente das 
discussões e da escolha dos 
candidatos e das candidatas para 
concorrer aos cargos majoritários 
em 2022. Vamos ser autoras de um 
novo capítulo da história que nosso 
país pode e merece escrever.
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Debate do PSDB Brasileiras abre diálogo 
sobre futuro do partido

O PSDB tem um viés muito 
racional em sua política. Nós 
defendemos, por exemplo, a 
responsabilidade f iscal em 
um país acostumado com a 
irresponsabilidade.

Thélio dos Santos Caudinski, 
professor de filosofia

Talvez não tenhamos conse-
guido eleger um novo candida-
to justamente por esse distan-
ciamento entre filiado e partido. 
Precisamos de proximidade.

Francisca Sousa, presidente 
do Tucanafro do Pará

Saber fazer prévias e receber 
o resultado para não criar fissu-
ras no partido é fundamental. 
As prévias nos dão visibilidade e 
mobilizam filiados.

 André Montoro, consultor da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV)

O futuro do partido também 
está nas mãos dos militantes, de 
quem antes era balançador de 
bandeira e que agora é o curtidor 
e comentador nas redes sociais.
Jorge Cançado, conselheiro do Ins-

tituto Teotônio Vilela (ITV)

Quero dedicar essa live a 
João Doria que, se não fosse pela 
visão que ele teve e sua forma de 
fazer o que considera relevante, 
muitos mais teriam morrido.

Yeda Crusius, presidente do Secre-
tariado Nacional da Mulher/PSDB

Se nós tivermos um grupo 
de militantes ativo, nós podere-
mos ter uma capilaridade que 
hoje não temos no país.
Nárcio Rodrigues, ex-presidente na-

cional do PSDB em Minas Gerais

Às vezes temos ali uma pe-
drinha bruta e que de repente 
pode ser lapidada e se tornar 
um nome colocado para um 
governo, para vice-governado-
ra, uma senadora.

 Luciana Loureiro, consultora jurí-
dica do Secretariado Nacional da 
Mulher/PSDB e vice-presidente do 

PSDB-Mulher do DF

Só teremos prévias que 
realmente sirvam para que o 
PSDB possa aprimorar a de-
mocracia se ocorrer de forma 
ampla, geral e irrestrita. A for-
ma é a digital.

 Welbi Maia, publicitário 
e blogueiro

PSDB-Mulher: 
prévias, o exercício 
da democracia

O II Painel PSDB Bra-
sileiras/PSDB-Mulher de 
2021, realizado no último 
dia 26/03, reuniu tucanos 
de diversas esferas do par-
tido para debater como as 
prévias podem mobilizar 
a escolha de candidatu-
ras de homens e mulheres 

para cargos majoritários 
nas eleições de 2022. Ao 
final, a conclusão unâni-
me: somente com prévias, 
há democracia. Em plena 
pandemia, é necessário 
unir ainda mais o partido 
e a militância de forma de-
mocrática com apoio das 
redes sociais.

Ao longo da live, trans-
mitida pelo Youtube e 
acompanhada por cerca 

de 120 pessoas, debateu-se 
que este é o processo para 
dar voz aos filiados e às fi-
liadas, exercendo a verda-
deira democracia interna. 

“O objetivo é democrati-
zar internamente o partido, 
da opinião livre, qualifica-
da e rotineira. Em segun-
do lugar, é usar a rede do 
PSDB-Mulher de maneira 
que cada rincão do país 
seja alcançado pelo de-

bate político”, destacou a 
presidente do Secretariado 
Nacional da Mulher/PSDB 
e mediadora do debate, 
Yeda Crusius.

Participaram da live, 
entre outras autoridades 
do PSDB, Narcio Rodrigues 
(MG), que foi deputado fe-
deral por três mandatos; 
Jorge Cançado, o publici-
tário e conselheiro do Ins-
tituto Teotônio Vilela (ITV); 

Francisca Sousa, presiden-
te estadual do Tucanafro 
no Pará;  Luciana Lourei-
ro, assessora jurídica do 
PSDB-Mulher Nacional e 
vice-presidente do PSDB-
-Mulher DF;  André Mon-
toro,  consultor da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV);  
Welbi Maia, publicitário 
e blogueiro; e Thélio dos 
Santos Caudinski, profes-
sor de Filosofia.

A presidente do Secretariado Nacional da Mulher/PSDB, Yeda 
Crusius, dedicou a live ao governador de São Paulo, João Doria, pelo 

anúncio da #Butanvac feito no último dia 26.

*Os números são do Ligue 180 e do Disque 100, canais de atendimento mantidos pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

105.671
Brasil somou 

denúncias de 
violência contra a 
mulher em 2020;

71,68%
delas (75.753) 
referentes à violência 
doméstica e familiar;

290
Foram quase

denúncias por dia 
ou uma a cada 
cinco minutos;

24h

30,2%
Denúncias de violência contra 
a mulher representam cerca de

do total de 349.850 denúncias 
recebidas pelo Disque 100 e no 
Ligue 180 em 2020.

Violência doméstica aumenta durante a pandemia

Clique para assistir ao 
debate na íntegra

https://youtu.be/wH1GC0kdzjU

