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Falta pouco mais de um ano e meio 
das eleições majoritárias de 2022. Con-
forme decisão da Executiva Nacional, 
teremos prévias partidárias para esco-
lha de nosso candidato a Presidência 
da República, com data provisória para 
17 de outubro deste ano. O Secretariado 
da Mulher/PSDB-Mulher, conforme sua 
responsabilidade de capacitar e organi-
zar as mulheres tucanas para as elei-
ções, sabe que a é hora de definição dos 
compromissos dos nossos dirigentes e 
nossos  pré-candidatos, para construir 
uma agenda que leve à construção no 
país de uma sociedade mais equilibra-
da, harmoniosa, igualitária, e com uma 
economia sustentável e desenvolvida. 
A exemplo do Chile, que neste ano pre-
para a sua Constituinte, a agenda 50/50 
é ferramenta fundamental para essa 
construção, tanto que a Assembleia Na-
cional Constituinte instituída neste mês 
é composta de 50% de homens e 50% 
de mulheres, para garantir a inclusão 
dos temas que levem a essa sociedade 
desejada. As ações transformadoras 
dependem de todas nós!

Feito nosso Planejamento Estra-
tégico em abril, e escolhida a Comis-
são das Prévias pelo Presidente Bruno 
Araújo, – composta por José Aníbal, 
que foi senador e presidente do ITV 
Nacional; Cinthia Ribeiro,  prefeita de 
Palmas (TO); Izalci Lucas, líder do par-
tido no Senado; Lucas Redecker (RS) 
e Pedro Vilela (AL), ambos deputados 
federais; Marco Vinholi,  presidente do 
PSDB-SP e secretário de Desenvolvi-
mento Urbano de SP; e Marcus Pesta-
na, que foi deputado federal por Minas 
Gerais –, é hora de arregaçar as man-

gas e intensificar as ações para avan-
çarmos concretamente os avanços 
necessários. Saímos na frente - pois 
o Brasil foi um dos primeiros países 
a aderir à iniciativa Planeta 50/50 por 
meio da sanção da tipificação do crime 
de feminicídio, em março de 2015 – 
mas ainda há muito a fazer para reduzir 
a violência e a desigualdade no país.

O caminho para nós é, dando conti-
nuidade à Plataforma Digital PSDB Mu-
lher 2020, fazer o debate aberto e de-
mocrático para incluir todos, em todos 
os rincões do país, nessa tarefa pre-
paratória para 2022. Vamos continuar, 
com nossas lives pelo YouTube, parti-
cipar da construção de um pensamen-
to coletivo sobre “Prévias, Democracia, 
Partido: para onde vamos?”. Com es-
sas ações temos ido além dos muros 
partidários, trabalhando em campo 
aberto pela nossa plataforma digital, 
pelo jornal semanal, com os webinars, 
e com a publicação dos resultados va-
mos cumprir o que está transcrito aqui.

O compromisso que buscamos é 
também com as mulheres eleitas em 
2018 e 2020. Em maio e junho faremos 
um curso, em parceria com a Funda-
ção Konrad Adenauer, com as nossas 
parlamentares eleitas e contando, 
além dos professores contratados, 
com a exposição das prefeitas Cinthia 
Ribeiro, de Palmas (TO) que compõe a 
Comissão Partidária para as prévias, 
Paula Mascarenhas, de Pelotas (RS) e 
Raquel Lyra, de Caruaru (PE). Em outu-
bro, teremos as prévias e até lá, vamos 
continuar trabalhando para ampliar 
espaços em todo o país!

Yeda Crusius
Presidente do 
Secretariado Nacional 
da Mulher/PSDB

CARTA DA PRESIDENTE
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Não há limite para o que 
nós, como mulheres, pode-
mos realizar, seja na política 
ou em outras áreas. Utiliza-
mos nossa história de vida 
para impulsionar o futuro 
com altivez e aceitamos 
contradições, lutas e perdas 
como lições de vida e delas 
nos servimos, sabendo que a 
busca pela qualificação, pelo 
conhecimento e pela ação, 
independe da idade, sexo, 
cor, religião, renda, para par-
ticipar da política.

Combinamos inteligên-
cia emocional com estraté-
gia para liderar como a águia, 
que não se limita a voar para 
se manter acima da maioria 
das aves. De usar, como a 

leoa, força, determinação, in-
teligência e habilidade, para 
criarmos os filhos, mobili-
zarmos e inspirarmos outras 
mulheres para se realizarem 
em suas vidas. Identificamos 
líderes para mostrar para as 
outras o quão são fortes e 
capazes de assumir suas 
escolhas. Alertamos como a 
democracia fica frágil sem a 
força da mulher. 

Mais: valorizamos a so-
roridade, quando mulher aju-
da mulher. Somos mulheres 
que levantam outras mulhe-
res ao subir escadas de mãos 
dadas na busca da porta do 
conhecimento, no encontro 
com novas pessoas e no-
vas vivências. Essa tem sido 

a missão do PSDB-Mulher, 
construindo pontes, unindo 
e conectando, comunicando 
e fortalecendo a nossa rede. 
Queremos que, assim como 
os girassóis tornam a força 
de um a força de todos, nos 
fortaleçamos como grupo em 
que uma sempre veja na outra 
a sua força, e todas possam 
juntas realizar o bem comum. 
Como abelhas trabalhamos 
em comunidade produzindo 
seu melhor, levando saúde e 
doce à vida. Frente aos desa-
fios constantes que buscam 
anular os avanços conquis-
tados duramente por nossas 
pioneiras até aqui, afirma-
mos: mexeu com uma mexeu 
com todas! Render-se nunca. 
Retroceder Jamais!

POR QUE 
SOMOS FORTES?
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Missão

 
• Capacitar pré-candidatas e suas 
assessorias para as eleições 2022; 

• Conquistar, onde ainda não houver, 
a  autonomia das mulheres na gestão 
dos recursos destinados à formação 
política e às candidaturas femininas 
nas eleições;

•  Alcançar a paridade de gênero nos 
quadros do PSDB em todos os âmbitos – 
Nacional, Estadual, Distrital e Municipal;

• Democratizar a formação política para 
as mulheres de todos os secretariados;

• Constituir o Secretariado da Mulher 
nas cidades que ainda não tem o órgão. 

OBJETIVOS 2021/2022
• Participar ativamente das discus-
sões das prévias do PSDB para a Presi-
dência da República; 

• Identificar líderes femininas para 
disputarem as prévias partidárias nas 
eleições gerais de 2022: presidência da 
República, governos estaduais e Senado;

• Identificar candidaturas para os par-
lamentos nos níveis estadual e federal;

Fortalecer o 
PSDB-Mulher em 

todo o Brasil
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OPORTUNIDADES:

PONTOS FRACOS DO PSDB-MULHER
• Falta de autonomia na gestão dos recursos destinados ao 

Secretariado em todos os âmbitos;

• Baixa adesão no engajamento das tucanas na mobilização das 
redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Grupos de WhatsApp) 
do Secretariado;

• Baixa propagação das ações e produtos do Secretariado por parte 
das dirigentes e filiadas;

• Pouco engajamento em movimentos de Organizações da 
Sociedade Civil;

• Falta de letramento digital (pouca familiaridade com ferramentas 
digitais, dispositivos móveis [celulares e tablets], computadores, 
plataformas de e-mails, reuniões, redes sociais).

PONTOS FORTES DO 
PSDB-MULHER

• Investimento constante para formação política das mulheres;

• Utilização da Plataforma Digital PSDB Brasileiras PSDB-Mulher 2021 para 
ampliar o alcance dos cursos oferecidos, democratizando o aprendizado;

• Capacidade de inovar, levantar debates e resistir a intervenções que 
buscam desacreditar o Secretariado da Mulher;

• Aptidão em promover a união entre as mulheres em torno de um propósito;

• Senso de justiça e zelo para com as tucanas;

• Sensibilidade para tratar de temas ligados à Justiça Social;

• Uso dos 5% dos recursos do Fundo Partidário para capacitar as mulheres – 
filiadas, candidatas, eleitas, dirigentes do Secretariado.



PRIORIDADES DO 
SECRETARIADO NACIONAL 

DA MULHER/PSDB 

PRIORIDADE AÇÕES PÚBLICO-
ALVO PERÍODO

1.  
FORTALECIMENTO 

DO 
PSDB-MULHER / 
MAIS MULHERES 

NA POLÍTICA E NOS 
ESPAÇOS 
DE PODER

a) Recadastramento das filiadas.

b) Campanha de filiação.

c) Identificar lideranças, simpatizantes e filiadas 
para serem candidatas.

d) Estimular e engajar candidaturas de lideranças 
e simpatizantes do PSDB-Mulher para presidên-
cia da República, governos estaduais, Câmara 
Federal, Assembleia Legislativa, Senado Federal.

e) Estimular a participação das filiadas, lideran-
ças e simpatizantes em Conselhos, Sindicatos e 
Movimento de Mulheres.

f) Fortalecer as mulheres, com potencial, que fo-
ram candidatas em 2020 e não foram eleitas.

g) Incentivar as candidaturas de mulheres a dis-
putarem as prévias do partido para os cargos de 
presidente da República e senadora. 

h) Estimular as militantes a apoiarem as candi-
daturas femininas.

i) Incentivar as candidaturas de mulheres à pre-
sidência dos Diretórios do PSDB nos municípios, 
estados e nacional.

j) Interiorizar a criação do PSDB-Mulher, expan-
dindo assim a sua atuação, com no mínimo 30% 
de Secretariado da Mulher/PSDB nos municípios. 

k) Implementar em todas as cidades que tem o 
PSDB formado o Secretariado da Mulher, mes-
mo que com número menor de participantes, 
conforme o Regimento Interno do PSDB-Mulher. 

l) Estimular o comprometimento das parlamen-
tares (vereadoras, deputadas estaduais, federais 
e senadoras) em propagar as causas defendidas 
pelo PSDB-Mulher e o sentimento partidário.

m) Engajar o partido nas causas do PSDB-Mulher.

• Membros da 
coordenação 
executiva nacional, 
dos estados e 
municípios.

• Presidentes do 
PSDB-Mulher 
nos estados e 
municípios

• Multiplicadoras

• Filiadas

• Lideranças

• Candidatas às 
eleições 2022

• Simpatizantes

15 DE ABRIL 
DE 2021 A 

15 DE MAIO 
DE 2022
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2. 

AUTONOMIA PARA 
AS MULHERES 
GERENCIAREM 
OS RECURSOS 

DESTINADOS AO 
SECRETARIADO 

a) Dar autonomia para que o PSDB-Mulher Na-
cional gerencie os recursos referentes aos 30% 
do financiamento eleitoral destinados às candi-
daturas femininas nas eleições de 2022.

b) Buscar apoio das parlamentares do PSDB 
(vereadoras, deputadas estaduais, federais e 
senadoras), das Procuradorias e Secretarias de 
Mulheres do Congresso Nacional, e das Organi-
zações da Sociedade Civil voltadas para os di-
reitos das mulheres. 

c)  Dar autonomia às presidentes do Secretaria-
do em todas as esferas (nacional, estadual, mu-
nicipal) para gerirem os recursos referentes aos 
5% do fundo partidário destinados a formação 
política das mulheres.

d) Campanha interna sobre a legislação – com 
cards explicativos para compartilhar nos grupos 
internos do partido.

e) Paineis de Debates – convidar os presidentes 
mais resistentes.

f) Enviar um comunicado institucional (datado) 
aos presidentes dos diretórios estaduais e mu-
nicipais, além de telefonar, e quando possível, 
visitar. (Prazo: ato imediato).

• Candidatas às 
eleições 2022

• Membros da 
Coordenação 
Executiva 
Nacional, dos 
Estados, do 
Distrito Federal e 
Municípios.

• Presidentes do 
PSDB-Mulher 
nos estados e 
municípios

• Multiplicadoras

• Filiadas

• Lideranças

15 DE ABRIL 
DE 2021 A 15 
DE MAIO DE 

2022

PRIORIDADE AÇÕES PÚBLICO-
ALVO PERÍODO
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PRIORIDADE AÇÕES PÚBLICO-
ALVO PERÍODO

3.  
PARIDADE DE 

GÊNERO (50/50) 

a) Garantir a participação proporcional das 
mulheres na Política nos âmbitos Executivo e 
Legislativo.

b) Estimular o compromisso do PSDB, em
todas as instâncias (Nacional, Estadual, Dis-
trital e Municipal), de implementar a paridade 
de gênero nos quadros internos.

• Membros da 
Coordenação 
Executiva Nacional, 
dos Estados, do 
Distrito Federal e 
Municípios.

• Presidentes do 
PSDB-Mulher 
nos estados e 
municípios

• Filiadas

• Candidatas às 
eleições 2022

• Multiplicadoras

15 DE ABRIL 
DE 2021 A 15 
DE MAIO DE 

2022

4.  
CAPACITAÇÃO

a) Avançar em tecnologia. 

b) Estimular a formação de mulheres em 
tecnologias digitais.

c) Propor políticas inovadoras nesse novo 
normal em que a internet é a base de tudo.

d) Promover reuniões virtuais para debater 
temas atuais.

e) Fomentar o desenvolvimento de cida-
des conectadas

f) Parceria com o diretório nacional, es-
taduais e municipais para aquisição de de 
equipamentos de informática.

• Membros da 
coordenação 
executiva nacional, 
dos estados e 
municípios.

• Presidentes do 
PSDB-Mulher 
nos estados e 
municípios

• Filiadas

• Candidatas às 
eleições 2022

• Multiplicadoras

15 DE ABRIL 
DE 2021 A 15 
DE MAIO DE 

2022
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PRIORIDADE AÇÕES PÚBLICO-
ALVO PERÍODO

5.  
ELEIÇÕES 

GERAIS 2022

a) Definição e criação de Comissão que irá 
gerir o processo eleitoral de 2022.

b) Definir bandeiras eleitorais para as can-
didatas nas eleições gerais de 2022. Algumas 
já destacadas: paridade 50/50, fome, saúde, 
desigualdade no mercado de trabalho en-
tre homens e mulheres, desigualdade social, 
educação, meio ambiente, e etc.

c) Compromisso das candidatas em de-
fender bandeiras do PSDB-Mulher e do par-
tido. 

d) Curso de capacitação para pré-candi-
datas, por meio da Plataforma Digital PSDB 
Brasileiras PSDB-Mulher;

e) Após eleitas, se comprometerem a pro-
pagar as bandeiras nacionais e regionais. 

f) Estimular que governos do PSDB prio-
rizem o atendimento multidisciplinar para as 
mulheres.

a) Candidatas

b) Membros da 
coordenação 
executiva nacional, 
dos estados e 
municípios.

c) Presidentes 
do PSDB-Mulher 
nos estados e 
municípios

d) Multiplicadoras

e) Filiadas

f) Lideranças

g) Simpatizantes

15 DE ABRIL 
DE 2021 A 15 
DE MAIO DE 

2022
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AGENDA 
POLÍTICA

• Publicação semanal do Jornal Digital do PSDB 
Brasileiras PSDB-Mulher com opiniões e notícias 

referentes aos assuntos do momento;

• Promoção de Paineis PSDB Brasileiras PSDB-Mulher 
para debater as prévias do partido, bem como temas de 

relevância para as mulheres;

• Oferta de cursos para as tucanas eleitas nas Eleições 
2020, em parceria com o Instituto Teotônio Vilela (ITV) e 

Fundação Konrad Adenauer (KAS);

• Programação de cursos para tucanas que pretendem 
se preparar para as Eleições 2022;

• Debates acerca das Bandeiras que o PSDB-Mulher 
defenderá nas Eleições 2022.
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Anotações



Planejamento Estratégico   •   23 

Anotações



Planejamento 
Estratégico
2 0 2 1 / 2 0 2 2 

Secretariado 
da Mulher/PSDB-Mulher


