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Mais uma vez o PSDB sai na
frente ao propor democracia na política
que se faz em instituições como o partido,
as prévias mexeram com o Brasil inteiro,
escancararam o debate político para
dentro de uma casa política.
Yeda Crusius - presidente do
Secretariado Nacional da Mulher/PSDB
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Na vanguarda, tucanas defendem bandeiras e vão à luta | 5
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Editorial

Yeda Crusius

Tucanas capacitadas

Novas regras
eleitorais

Violência política

Desafios para 2022 - Consolidação do PSDB como a via
democrática: a campanha presidencial e para as as eleições
gerais precisa da garra e determinação de nós, mulheres. Juntas, somos mais fortes e temos
de buscar a realização de nossas metas e valores.

As prévias do PSDB demonstraram que a democracia
também tem fragilidades
diante da necessidade de
estender o prazo para realização das votações e que a
tecnologia, com todos seus
avanços, não está alheia a
isso. Mas conseguimos!

Lideranças de todo o Brasil
participaram de diversos cursos de capacitação política
oferecidos pelo PSDB-Mulher, ao longo do ano de 2021,
para preparar mais mulheres com condições de assumir cargos de destaque nos
espaços de poder.

Mulheres protagonizaram
os debates em torno da Reforma Eleitoral no Congresso Nacional, impedindo a
aprovação de retrocessos
aos nossos direitos políticos
e garantindo regras em favor de candidaturas femininas e de pessoas negras.

O PSDB-Mulher se mobilizou durante o ano em campanhas de enfrentamento
aos diferentes tipos de violência cometidos contra a
mulher, entre eles a violência
política de gênero. Tucana
cobrou legislação detalhada
e específica sobre o tema.
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PSDB-Mulher sai na frente e lança os
debates para as prévias

Crédito: Antonio Molina / ObritoNews

O Secretariado Nacional da
Mulher/PSDB, desde a decisão do
partido de realizar as prévias, assumiu um papel de destaque no processo. Representado na Comissão
das Prévias pela prefeita de Palmas
(TO), Cinthia Ribeiro, o PSDB-Mulher foi o responsável por iniciar os
debates sobre o tema, incentivando
a democracia interna e mobilizando lideranças, filiados, militância, a
imprensa e a sociedade em geral.
Com o tema “Prévias, democracia e partido: para onde vamos?

Conversa com os presidenciáveis”,
o Secretariado promoveu uma série de lives feitas pelo Painel PSDB
Brasileiras PSDB-Mulher no canal
do Youtube com os candidatos tucanos, debatendo temas como a
polarização política, a via democrática e caminhos para o Brasil.

mento Estratégico do Secretariado
para 2021 e 2022, propondo ações
como o incentivo à candidatura de
mulheres e o estímulo à paridade
de gênero nos quadros internos do
PSDB, em todas as instâncias.

O PSDB-Mulher também cobrou
dos candidatos às prévias uma defesa clara do aumento da representatividade feminina nos espaços de
poder. Todos assinaram uma Carta-
Compromisso pautada no Planeja-

As tão aguardadas prévias que
escolheram o candidato do PSDB
à Presidência da República foram
finalizadas no dia 27 de novembro
com uma grande festa democrática. Após meses de uma campanha

A escolha

acirrada, marcada pelo preparo e a
competência dos três candidatos, o
governador de São Paulo, João Doria, foi eleito com 53,99% dos votos.
O governador do Rio Grande
do Sul, Eduardo Leite, ficou em
segundo lugar com 44,66%. Arthur Virgílio Neto, que foi prefeito de Manaus (AM), obteve 1,35%
da preferência dos tucanos. Em
respeito aos ideais de democracia
e do voto secreto, as tucanas ficaram livres para escolher o candidato de sua preferência.

Expediente
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.
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Contagem regressiva,
hora de honrar compromissos

altam dez meses e alguns
dias para as eleições gerais
de 2022, quando serão escolhidos o presidente e o vice-presidente da República, governadores
(as) e seus vices, senadores (as)
e seus suplentes, deputados (as)
federais e estaduais. Nossa força
está no voto a ser conquistado em
2022, nas urnas. O PSDB largou
na frente, pela democracia interna definindo o nome de quem nos
representará, respeitando o desejo
da maioria. As prévias foram isso,
e o resultado faz de João Doria o
líder para as negociações da terceira via para nos tirar dessa radicalização presente na nossa sociedade e na nossa política.

Nas eleições de 2020, elegemos
55 prefeitas, entre elas, a única prefeita de capital, Cinthia Ribeiro, de
Palmas (TO), 64 vice-prefeitas e 719
vereadoras, mas ainda estamos longe da paridade que defendemos na
nossa Carta Compromisso. É preciso
trabalhar ainda mais nesse período
de preparação para participar de todos os espaços de poder para que as
políticas públicas destinadas sejam
propostas e executadas por Mais
Mulheres nos parlamentos e nos
governos nacional e dos estados.
Trabalhamos para preparar e
engajar candidaturas de lideranças e simpatizantes do PSDB-Mulher, com lideranças já atuando nos
Conselhos, Sindicatos e Movimento

de Mulheres. E estimular novas lideranças! Para isso, nossas dirigentes do PSDB-Mulher nos estados
e nos municípios estão recebendo
apoio às suas iniciativas, e sugerindo mais. É tempo de ampliar o
nosso empenho para expansão do
PSDB-Mulher com no mínimo 30%
de secretariado da Mulher/PSDB
nos municípios. Ainda falta!
O compromisso de todas com
o que propõe nossa Carta Compromisso é o princípio de nossa preparação. Todos os candidatos, homens
e mulheres, devem defender a paridade de gênero 50/50 na composição da Executiva dos diretórios municipais e estaduais, promovendo a
interação em condições de igualda-

de para a definição dos rumos do
nosso partido e, com isso, com harmonia, promovendo a autonomia
para as mulheres gerenciarem os
recursos referentes aos 5% do fundo
partidário e os 30% do financiamento eleitoral destinados às candidaturas femininas nas eleições de 2022.
Já demos um passo à frente em
busca dos 50/50 com a nossa Carta
Compromisso, a qual encaminhamos para os três presidenciáveis e
todos os dirigentes do partido. E foi
gol. Conseguimos o apoio que buscávamos. Agora é colocar em prática os compromissos ali firmados.
Um bom e proveitoso 2022
para todas nós!

OPINIÃO

Prévias preparam para o melhor
da democracia, o voto
*Por Yeda Crusius

Crédito: Antonio Molina / ObritoNews

Crédito: Ailton de Freitas /
ObritoNews

Ao participar do Painel “Desafios do Brasil pós-pandemia”, no dia 21/11, durante a
votação presencial das Prévias PSDB, a presidente nacional do PSDB-Mulher, Yeda
Crusius, ressaltou que para “construir a
casa”, numa alusão à reconstrução do país,
é necessário ter “mais mulheres na política”, além de base em três pilares: educação,
saúde e geração de emprego e renda.
“Hoje eu me dedico à promoção da mulher
na política, partir primeiro da sua capacitação.
A tua resposta é: mais mulher na política.”

Em nome do Secretariado Nacional da
Mulher/PSDB durante a votação presencial das Prévias PSDB, em 21 de novembro, a
vice-presidente do Secretariado, Thelma de
Oliveira, ex-prefeita de Chapada dos Guimarães (MT), ressaltou que a história do PSDB-Mulher mostra que a democracia só existe se
houver igualdade e garantias de participação
das mulheres em todas as instâncias do poder
– Nacional, Estadual e Municipal.
“Nós temos que demonstrar que é possível o diálogo, que é possível fazer política. A
população espera seriedade, honestidade,
política com ética, com respeito ao recurso
público e contra a corrupção. Essa é a marca do PSDB.”

A

s prévias que deram a vitória ao governador de São Paulo, João Doria, como o candidato do PSDB à Presidência da República comprovaram que na verdadeira democracia
prevalece a transparência, aquela que quando
há falhas, aponta quais são para acertar logo
em seguida. Com idas e vindas acompanhadas
em tempo real pela mídia nacional, a votação
transcorreu nos dias 21 e 27 de novembro, permitindo aos eleitores cadastrados votar pelo aplicativo disponível no celular.
Com coragem e com o apreço à inovação que
caracterizam o PSDB, decidimos ter prévias por
reconhecimento facial. Não é trivial. Mas prévias
não podem parecer briga de moleque que se resolve midiaticamente, nem jogo de futebol para
o qual se chame o VAR em situações duvidosas. É
um processo de eleição, financiada por dinheiro
público. No futebol, para resolver dúvidas, usa-se
a tecnologia com um time de árbitros suplementar, o VAR, com vídeo que aparece num aparelho
de TV na lateral do campo que o árbitro vai olhar
para tomar sua decisão.
Já o Desafio no vôlei, esporte em que somos
campeões mundiais, tem uma diferença básica
com o futebol, pois a tecnologia também é o vídeo, mas a decisão é apresentada num telão do
ginásio onde se realiza o jogo, transmitido pela
TV aberta, e todos olham para a mesma coisa
ao mesmo tempo. Não deixa dúvidas. Sou do vôlei. Então, prefiro ter um VAR público, para que
com a transparência dada se elimine as dúvidas,
as acusações de tentativa de roubo. Quando as
regras são claras, e impera a transparência durante todo o processo, não tem essa de roubo da
taça ali nos últimos minutos do campeonato da
democracia que foram as prévias do PSDB.
Houve uma mega mobilização: cumpriu-se
a etapa inicial com cadastramento para votar por parte de mais de 40 mil filiados e foi feita a apresentação de suas propostas por parte
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de três candidatos, que também viajaram pelo
país mostrando suas plataformas. Depois, com
a falha do aplicativo utilizado no dia 21, surgiu o
grande desafio de completar a votação dentro
do calendário, que era o dia 28, terminando esse
jogo inovador da democracia dentro das quatro
linhas do campo democrático. Com regras respeitadas e todo o processo sendo feito de modo
transparente, como é feitio do meu PSDB Democrático, as informações da imprensa ajudaram
– associadas ao conjunto de mídias sociais que
permitem a opinião livre. Esse foi o nosso VAR.
Parabéns a todos os participantes dessa inovadora festa da democracia, símbolo do PSDB
Democrático, que foram as prévias que chancelaram o nome de João Doria, apresentando-se
ao mundo político para construir uma verdadeira via democrática para 2022
*Yeda Crusius é presidente do Secretariado
Nacional da Mulher/PSDB. Foi Ministra do
Planejamento no governo Itamar Franco (1993),
governadora do RS (2007/2010) e deputada
federal por quatro mandatos.
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CAPACITAÇÃO

PSDB-Mulher capacitou tucanas
de todo o Brasil em 2021

O

ano de 2021 foi profícuo para as tucanas no quesito capacitação política. Em abril, o Secretariado Nacional da Mulher/
PSDB ofereceu a lideranças de todo o Brasil o curso “Planejamento Estratégico: Novas Ferramentas e Modelos Mentais
para Organizações Políticas do Século XXI”, realizado em quatro
dias com objetivo de montar um plano de ação para identificar lideranças femininas e incentivar mais mulheres a participarem da
política, além de prepará-las para as prévias do PSDB.

A partir do curso, foi elaborado o Planejamento Estratégico do
PSDB-Mulher para o biênio 2021-2022, que resultou na Carta-
Compromisso entregue aos presidenciáveis e dirigentes partidários
fixando as prioridades das mulheres na política, dando ênfase à luta
pela paridade de gênero.
A parceria com a Fundação Konrad Adenauer (KAS Brasil) e
o Instituto Teotônio Vilela (ITV) promoveu, em junho, o Seminário
Virtual de Gestão Pública Municipal, e em novembro, o curso Gênero e Política nas Eleições 2022: Oportunidades e Desafios, para
lideranças multiplicadoras.
Por meio do Fórum Nacional de Mulheres de Instâncias de Partidos Políticos, do qual o PSDB-Mulher faz parte, tucanas também
puderam participar de dois cursos oferecidos pela ONU Mulheres,
em parceria com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais
(Flacso): Políticas públicas para mulheres e interseccionalidade,
em setembro, e Liderança transformacional para uma maneira
diferente de fazer política em outubro deste ano.

ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS

COMBATE À VIOLÊNCIA

Unidas, mulheres atuam para evitar
retrocessos na Reforma Eleitoral

A Reforma Eleitoral ocupou boa parte das discussões
no Congresso Nacional em 2021. O protagonismo feminino assumido por parlamentares e movimentos sociais
durante a tramitação das propostas foi fundamental para
impedir que retrocessos aos direitos das mulheres acabassem sendo aprovados.
Pontos polêmicos como o distritão e a ameaça de revogação da cota de 30% de mulheres nas candidaturas dos
partidos, que poderiam afetar diretamente os níveis de representação política feminina no Congresso, foram derrubados.
Também foi importante a aprovação do peso dois para
os votos dados a mulheres e pessoas negras. A partir de
2022 até 2030, esses votos serão contados em dobro para
fins de distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC)
entre os partidos políticos.
A preocupação agora é a Proposta de Emenda PEC
18/2021, que elimina punições às legendas que não aplicarem ao menos 5% dos recursos do Fundo Partidário
em programas de promoção da participação feminina
na política e permite que as verbas sejam acumuladas
para eleições seguintes.

Pelo fim da violência política
contra a mulher

A mobilização pelo fim da violência contra as mulheres foi
uma das bandeiras mais defendidas pelo Secretariado Nacional da Mulher/PSDB ao longo de 2021, seja por meio da atuação parlamentar ou das gestões de tucanas nos municípios de
todo o Brasil. A partir destas ações foi colocado em debate um
desafio coletivo a todas as mulheres: buscar ocupar os espaços de poder e combater a violência política de gênero.
Para se adequar à nova lei 14.192/21, que estabelece que
partidos políticos deverão alterar os seus estatutos para incluir
mecanismos que previnam esse tipo de violência dentro das
instâncias partidárias, o PSDB-Mulher pretende criar um grupo de trabalho para discutir as adaptações que deverão ser
feitas no Estatuto e levá-las à Executiva Nacional do PSDB.
Na última semana, representantes do Fórum Nacional de
Mulheres de Instâncias de Partidos Políticos, entre elas a assessora jurídica do PSDB-Mulher Nacional e vice-presidente
do PSDB-Mulher do DF, Luciana Loureiro, se reuniram com
o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís
Roberto Barroso, em Brasília (DF) para tratar do tema.
Na reunião, elas cobraram que a legislação seja mais clara
quanto à qual instância a mulher deve recorrer caso seja vítima de ataques no âmbito político. “Qual é o foro a que ela vai?
Onde ela vai buscar a justiça no caso? A Lei não deixou claro”,
apontou Luciana Loureiro.
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PSDB-Mulher de SP reúne mais de 4 mil
tucanas em defesa da igualdade de gênero

O PSDB-Mulher de São Paulo orquestrou
um dos maiores eventos da história do secretariado, reunindo mais de 4 mil mulheres, em 18
de setembro, na capital paulista, para a assinatura da Carta-Compromisso pelo candidato
às prévias à época, o governador João Doria.
O documento elaborado pelo Secretariado Nacional da Mulher/PSDB fixa as prioridades das
tucanas na política, entre elas a paridade de gênero nos quadros do partido.

“A essência aqui é para assinar a carta-compromisso com o PSDB-Mulher, ouvir as mulheres, adotar as medidas necessárias para a proteção e igualdade para a mulher”, afirmou Doria,
homenageando as presentes na figura da enfermeira de São Paulo Mônica Calazans, primeira
mulher a receber a vacina CoronaVac no país.
As assessoras executiva, Angela Sarquiz,
e jurídica, Luciana Loureiro,- que compõem a

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

chamada equipe 24 horas - cumprimentaram
a presidente do PSDB-Mulher de São Paulo, Edna Martins, pela dimensão e alcance
da mobilização promovida por ela no estado.
“Cumprimentamos a Edna [Martins] pela organização desse evento que tem um simbolismo grandioso e marca uma evolução na nossa
caminhada rumo aos 50/50. A competência da
Mulher 50/50”, disse Angela.

6
GALERIA
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Democracia e Emoção
marcam as Prévias PSDB

Governadores, prefeitos e prefeitas, vices, senadores, deputados e deputadas, além de dirigentes do PSDB e milhares de f iliados, participaram das votações das prévias, nos dias 21 e 27 de novembro, que elegeram o governador de São Paulo, João Doria, como o pré-candidato

do PSDB à Presidência da República. A festa tucana foi marcada pela
unidade partidária e pela vontade de apresentar ao Brasil uma alternativa de via democrática que faça f rente à nociva polarização política
entre as extremas direita e esquerda

Conf ira a galeria de fotos dos eventos:

www.psdb-mulher.org.br
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LINHA DO TEMPO - A Ç Õ E S P S D B - M U L H E R 2 0 2 1

02.

04.

Prévias, democracia
e partido: Para onde
vamos? - Primeiro
debate acerca das
prévias partidárias com
a militância do PSDB.

290

visualizações.
Clique e confira!

25/02

Momento Político
no Brasil – Primeiro
painel do ano. Debate
realizado com as
prefeitas tucanas das
seis maiores cidades
e com o economista
Marcus Pestana.

Prévias, democracia e partido:
Para onde vamos? - Parte
II – Segundo debate acerca
das prévias partidárias. Desta
vez, com os presidentes de
diretórios estaduais – um de
cada região do país.

Clique e confira!

26 /03

19/04

484

Planejamento
Estratégico PSDB-Mulher
2021/2022 elaborado em
quatro dias de curso
(14,15 19 e 20/04).

visualizações.
Clique e confira!

03.

23/04

740

visualizações.
Clique e confira!

08.

01.
visualizações.
Clique e confira!

Curso da ONU
“Violencia contra
las Mujeres em
Política”

visualizações.
Clique e confira!

472

Prévias, democracia e partido:
Para onde vamos?”, conversa
com os presidenciáveis –
Ex-senador e ex-prefeito
de Manaus Arthur Virgílio
Neto. O tucano foi o primeiro
presidenciável a assinar
a Carta-Compromisso do
PSDB-Mulher

14 /05

20/0 5

20/0 5

28 /05

01/06

373

Apresentação do
modelo prévio das
eleições internas
pela Comissão das
Prévias do PSDB, com
a participação da
presidente Yeda Crusius.

06.

705

“Prévias, democracia
e partido: Para
onde vamos?”,
conversacom os
presidenciáveis
– Senador Tasso
Jereissati.

“Prévias,
democracia e
partido: Para onde
vamos?”, com os
presidenciáveis –
Governador
João Doria.

visualizações.
Clique e confira!

07.

05.

09.

11.
visualizações.
Clique e confira!

Comissão Executiva
Nacional do PSDB aprova
texto-base das prévias
com a participação e
voto da presidente
Yeda Crusius.

02 /0 6

08 /06

600

“Prévias, democracia
e partido: Para onde
vamos?”, conversa com
os presidenciáveis –
GovernadorEduardo Leite.

10.

13.
Clique e confira!

09/06

Envio da CartaCompromisso aos
presidenciáveis
e dirigentes
partidários.

12.
w w w . p s d b - m u l h e r . o r g . b r

Executiva Nacional do
PSDB define regras
para as prévias. A
presidente Yeda
Crusius representou
o secretariado.

15/06

X I X ed ição

•

9

ESPECIAL 2021

17.

15.

Evento com mais de 4 mil
tucanas organizado pelo
PSDB-Mulher de São Paulo
para assinatura da
Carta-Compromisso do
secretariado pelo governador
João Doria, à época candidato
às prévias do PSDB.

“Educação, Esporte
e Política: inclusão e
representatividade” –
Debate com tucanas
que promovem ações
e incentivo ao esporte
e maior inserção das
mulheres.

10, 14 e 16/6

26 /0 8

Seminário Virtual de
Capacitação Política:
Gestão Pública Municipal
para prefeitas e
vice-prefeitas eleitas.

327

14.

1 7/09

visualizações.
Clique e confira!

19.
Executiva do PSDB decide
que Comissão das Prévias
deverá analisar filiações
de prefeitos e vices de São
Paulo caso a caso, com a
participação da
vice-presidente Thelma
de Oliveira.

14 / 1 0

Palestra do diretor do
Instituto Butantan, Dimas
Covas, e da diretora de
Projetos Estratégicos do
Butantan, dra. Cíntia Lucci,
sobre a revolução que a
produção de vacinas contra
a Covid-19 promoveu no
Brasil para a coordenação
executiva, em São Paulo.

16.

1 0/ 11

21.

10/11 e 11/11

Segunda reunião
presencial da
Coordenação
Executiva do
Secretariado Nacional
da Mulher/PSDB.

18.

20.
25.

23.
Votação presencial
das Prévias PSDB
com a participação da
presidente
Yeda Crusius e da
vice-presidente Thelma
de Oliveira.

Reunião do
Secretariado
Nacional da
Mulher/PSDB para
realizar balanço de
2021 e programar
ações de 2022.

21/11

27/ 1 1

Evento com a Coordenação
Executiva e coordenadoras
regionais com o governador
Eduardo Leite para assinatura
da Carta-Compromisso
do PSDB-Mulher.

22.

Clique e confira!

Curso do PSDB-Mulher,
em parceria com a
KAS Brasil e o ITV,
com o tema “Gênero
e Política nas Eleições
2022: Oportunidadese
Desafios”.

2 8 / 1 0

Início da mobilização
das tucanas para o
cadastramento das
filiadas no app das
Prévias PSDB.

10/ 11

18 /09

Finalização das Prévias.
Anúncio em Brasília
do pré-candidato
escolhido com a
presença da presidente

24.

Yeda Crusius.
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FACEBOOK ESTATÍSTICAS
13.411

7.848

Reações

Engajamento

VISÃO
GERAL
44.801

255

Pessoas
alcançadas

Novos
Seguidores

1º
SEMESTRE
1 de janeiro
a 1 de julho
de 2021

DESEMPENHO
Minutos
visualizados

Visualizações por
no mínimo 1 minuto

Visualizações por no
mínimo 3 segundos

Engajamento
com o vídeo

988

2,7 MIL

Nosso maior público é formado por
mulheres entre 45 e 65 anos. Mas
também temos um bom publico formado
por homens nesta mesma faixa etária.

96

434

DESEMPENHO

Nosso público no segundo semestre
ainda tem como maioria mulheres entre
45 e 65 anos. No entanto, começou a
crescer o número de mulheres que nos
acompanham. entre 25 e 34 anos, e
homens entre 24 e 44 anos

Minutos
visualizados

Visualizações por
no mínimo 1 minuto

Visualizações por no
mínimo 3 segundos

Engajamento
com o vídeo

12,8 MIL

2º
SEMESTRE

348

48,7 MIL

1 de julho a 1 de
dezembro
de 2021

140.233

1,2 MIL

181

Pessoas
alcançadas

Novos
Seguidores

22.007

VISÃO
GERAL

9.576

Reações

Engajamento

www.psdb-mulher.org.br

X I X ed ição

•

11

ESPECIAL 2021

INSTAGRAM ESTATÍSTICAS
3.381

Contas com
Engajamento

4.789

VISÃO
GERAL

Total de
seguidores

60,2 MIL

315

Contas
alcançadas

Novos
Seguidores

PERÍODO
3 de setembro a
1 de dezembro
de 2021

JORNAL PSDB-MULHER E S T A T Í S T I C A S
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18
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CURSOS PSDB-MULHER E S T A T Í S T I C A S
- 14,15,19 e 20/04 – Planejamento Estratégico PSDB-Mulher 2021/2022;

Total de cursos
realizados

8

- 20/05 – Curso da ONU “Violencia contra las Mujeres em Política”;
- 10, 14 e 16/6 – Seminário Virtual de Capacitação Política: Gestão Pública Municipal para prefeitas e vice-prefeitas eleitas, em parceria com a KAS Brasil e o ITV;
- 09/09 – Políticas públicas para mulheres e interseccionalidade;
- 17/09 – Palestra do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e da diretora de
Projetos Estratégicos do Butantan, dra. Cíntia Lucci, sobre a revolução que a produção de vacinas contra a Covid-19 promoveu no Brasil para a coordenação executiva,
em São Paulo;
- 04/10 – Curso da ONU “Políticas públicas para mulheres e interseccionalidade”;
- 14/10 – E Liderança transformacional para uma maneira diferente de fazer política;
- 10/11 e 11/11 – Curso do PSDB-Mulher, em parceria com a KAS Brasil e o ITV, com o
tema “Gênero e Política nas Eleições 2022: Oportunidades e Desafios”.
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