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São Paulo, 31 de março de 2021. 

 

 
Manifesto das Conselheiras de Políticas 

para as Mulheres da Cidade de São Paulo 

 
 
Encerramos este mês de março reforçando, por meio deste manifesto, a 

importância de nos mantermos cada vez mais firmes na luta! 

Nós, Conselheiras de Políticas para as Mulheres da Cidade de São Paulo, 

reafirmamos, desde já, nosso compromisso com a luta pela equidade de gênero, 

repudiando as mais diversas formas de violência contra as mulheres e meninas de 

todas as raças, etnias, idades, identidades, nacionalidades, sejam do campo, das 

águas, das florestas ou das cidades. 

A Lei Maria da Penha, nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, além de tipificar as 

diversas formas de violência, estabelece mecanismos de justiça e proteção, e 

recomenda a adoção de tais instrumentos pelos municípios brasileiros. 

Entretanto, os impactos da pandemia de Covid-19 intensificam a necessidade de 

políticas públicas específicas. Não é de hoje que a ONU Mulheres alerta e busca 

sensibilizar os governantes. O fenômeno no número de casos de violência, 

exploração doméstica e familiar tem sido aterrorizante! 

Precisamos ter entendimento de que o contexto atual aprofunda a desigualdade 

social, racial e de gênero. 

A ONU Mulheres reforça, também, a alta nos preços dos alimentos e o impacto 

disso na vida de todas as mulheres e meninas, em especial as mulheres indígenas 

e quilombolas, o que traz como risco sua extinção. Com dificuldades no acesso a 

direitos, terras, à água tratada, ao saneamento, a serviços de saúde, à educação 

e à participação na política, são, particularmente, vulneráveis à violência sexual e 

necessitam medidas de proteção distintas no combate à Covid-19. 

Ainda, segundo a ONU Mulheres, antes da pandemia, as brasileiras gastavam em 

média 18,5 horas por semana com tarefas da casa e de cuidado, contra 10,3 horas 

semanais no caso dos brasileiros de sexo masculino. Enquanto 92,1% das 

mulheres realizavam afazeres domésticos em 2018, o percentual dos homens que 

faziam esta tarefa era de 85,7% (eles só tinham taxa de realização equivalente a 

das mulheres quando moravam sozinhos). Durante a pandemia, muitas mulheres 

viram crescer a carga de trabalho doméstico não-remunerado, o que dificultou 

ainda mais a sua participação na vida política do país. 

A violência contra as mulheres na vida política é uma situação que não podemos 

deixar de relembrar, denunciar e combater! 

Estamos completando três anos do assassinato da companheira Marielle Franco e 

os mandantes do crime ainda não foram identificados. Recentemente, a deputada 
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do PSOL, Isa Penna, teve seu corpo tocado em partes íntimas pelo deputado 

Fernando Cury (Ex-Cidadania), sem qualquer consentimento, no meio de uma 

sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), fato que se tornou público 

a partir de imagens registradas por vídeos. O deputado, porém, segue recebendo 

as verbas de gabinete. 

A ex-deputada Manuela D´Ávila (PCdoB), já em sua oitava eleição, tem sido vítima 

de ataques misóginos, machistas e inúmeras fake news desde 2015. Sofreu 

diversas intimidações físicas em eventos na presença de sua filha, à época, com 

menos de 2 anos. Carros do exército, já fora de uso, foram estacionados em frente 

a sua casa na tentativa de amedrontá-la. 

A vereadora Erika Hilton, do PSOL, foi ameaçada de morte dentro da Câmara 

Municipal de São Paulo, assim como as covereadoras do PSOL-SP, Carol Iara e 

Samara Sosthenes, sofreram atentados a tiro em suas respectivas residências este 

ano, todas Mulheres Negras e Trans pelo PSOL. Elas seguem ainda aguardando os 

resultados das investigações. 

Não é de hoje que estamos acompanhando a intensidade com que o machismo no 

Brasil e na vida política das Mulheres vem ganhando forças. Em 2014, dentro da 

tribuna do Congresso Nacional, o então deputado federal, hoje presidente do da 

República, Jair Bolsonaro, afirmou que a deputada Maria do Rosário, do PT-RS, 

não “merecia ser estuprada”, já que ele a considerava "muito feia" e ela "não fazia" 

seu "tipo", isso logo após discurso da deputada Maria do Rosário em defesa das 

vítimas da ditadura militar (1964-1985). A mesmas frases já haviam sido 

pronunciadas para ela em 2003, nos corredores do Congresso. 

Em 2016, a presidenta Dilma Rousseff, do PT, na abertura da 4ª Conferência 

Nacional de Políticas para as Mulheres, alertava: “A história ainda vai dizer quanto 

de violência, quanto de preconceito contra a mulher, tem nesse processo de 

impeachment golpista. Nós sabemos o quanto existe de misoginia, de machismo 

em algumas visões. Mas nós vamos reafirmar a nossa perspectiva de gênero. Nós 

sabemos que um dos componentes desse processo tem como base o fato de eu 

ser a primeira presidenta eleita pelo voto popular do Brasil.” 

E não tardou muito para que isso fosse observado. No mesmo ano, Jair Bolsonaro 

homenageava em seu voto a favor do “impeachment” a memória do coronel Carlos 

Alberto Brilhante Ustra, algoz da presidenta Dilma, um dos maiores torturadores 

da Ditadura Militar, fato este reconhecido pelo Poder Judiciário, em sentença 

proferida em outubro de 2008 pela 23ª Vara Cível de São Paulo, e confirmado por 

unanimidade pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em agosto de 2012 e, 

posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça, em dezembro de 2014. 

Em uma matéria recente, de 08 de março de 2021, a BBC News Brasil apontou 

para uma pesquisa aceita para publicação no periódico acadêmico Comparative 

Political Studies (CPS), intitulada “Can conservatism make women more 

vulnerable”, realizada por Malu Gatto (professora da University College London) e 

Victor Araújo (pesquisador da Universidade de Zurich). 
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Este estudo trata do impacto do conservadorismo nas políticas de proteção às 

mulheres, a partir de dados do IBGE e de mapeamento ideológico das cidades 

brasileiras. Entre algumas constatações, a pesquisadora e o pesquisador 

identificaram que o perfil do eleitorado interfere na aplicação da Lei Maria da Penha 

em municípios brasileiros. Segundo a pesquisa, as medidas governamentais para 

reduzir a agressão contra as mulheres sofrem limitações na adoção dessas ações 

onde os eleitorados conservadores têm mais peso político. 

No Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada quatro minutos, como aponta 

o Atlas da Violência 2019, produzido por pesquisadores e pesquisadoras do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública. 

A pandemia do novo coronavírus agravou a violência contra as mulheres, as 

principais vítimas de feminicídio, sendo que 66,6% dessas mortes violentas são de 

mulheres negras. As mulheres negras representam 52,4% da população de 

mulheres no Brasil. A cada 3 mulheres vítimas de feminicídio, 2 são mulheres 

negras, segundo o Atlas de Violência de 2020. 

No dia 13 de abril de 2020, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) 

soltou uma nota técnica que retratava a violência doméstica durante o isolamento 

social. O documento aponta que 66% dos feminicídios consumados ou tentados 

foram praticados na casa da vítima. E reforça que, com a pandemia, 69% das 

pessoas perderão renda na crise e famílias mais pobres serão as mais atingidas, 

ao citar como fonte o Datafolha. Ainda, que esse misto de isolamento, 

desemprego, dificuldades econômicas, controle da vítima e consumo do álcool, de 

maneira alternativa ou cumulada, traziam ainda mais risco a mulheres e meninas. 

Na mesma nota técnica, na íntegra, o documento do MP-SP inicia assim: “Em 25 

de março de 2020, o Fundo de População das Nações Unidas alertou para 

necessidade de proteger mulheres e meninas em razão dos riscos gerados pelo 

enfraquecimento dos serviços e da pandemia de Covid-19.” 

Pouco tempo depois, em “06 de abril, o Chefe da ONU já anunciava o impacto da 

pandemia na violência doméstica contra mulheres. António Guterres “pediu 

medidas para combater o horrível aumento global da violência doméstica dirigida 

a mulheres e meninas, em meio à quarentena imposta pelos governos na resposta 

à pandemia da Covid-19”, afirma o documento do Ministério Público paulista. 

Diante disso, afirmamos que a decisão de implementar políticas públicas não pode 

ser pautada exclusivamente por um cálculo eleitoral e que ações voltadas às 

mulheres e meninas, em todas as esferas públicas e sociais, devem ser 

implementadas urgentemente. E tais medidas devem conter no seu escopo os 

efeitos presentes e futuros desta pandemia. 

Nós, mulheres, estamos na linha de frente do combate à pandemia, sofremos com 

desgastes físicos e emocionais, além do risco iminente a nossas vidas e a de nossas 

famílias. Somos desproporcionalmente afetadas por essa crise pandêmica. 

É essencial que tenhamos respostas às nossas demandas e necessidades. 
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Reafirmar e aprofundar o acesso aos serviços e cuidados de saúde sexual e 

reprodutivo faz-se preciso, assim como investir no fortalecimento e ampliação dos 

serviços e equipamentos voltados ao combate à violência contra mulher, 

principalmente nesses tempos tão sombrios. 

A falta de planejamento na área de educação e saúde, a ausência de políticas 

públicas voltadas a condições de trabalho, renda e tecnologia, e a carência de 

políticas sociais e serviços de assistência, têm sobrecarregado principalmente a 

nós, mulheres trabalhadoras, que estamos na linha de frente dos cuidados de 

nossos familiares doentes, pessoas idosas e crianças! 

A redução da atividade econômica afeta demais a todas nós, particularmente as 

trabalhadoras informais que perderam seus meios de sustento de vida quase que 

instantaneamente. 

As mulheres e meninas imigrantes são ainda mais vulneráveis, distante de seus 

familiares, fora do país de origem, longe de seus costumes e línguas maternas, 

precisam ter acesso facilitado às medidas protetivas, aos serviços de assistência 

social, saúde e educação, acesso a medicamentos e documentação. Precisamos 

de políticas e ações que visem uma cidadania integral e fortaleçam a participação 

feminina na vida política das comunidades anfitriãs! 

Nossas vidas seguem ameaçadas, principalmente em tempos de pandemia e, mais 

ainda, por práticas e políticas negacionistas que vêm desde o governo federal. A 

cumplicidade e o apoio de fundamentalistas e de setores conservadores dentro 

das instâncias do poder público precisam e devem ser combatidas! 

Não podemos mais aceitar que o lucro seja prioridade em detrimento das vidas, é 

preciso investir no fortalecimento do SUS, na criação de uma renda básica que 

garanta a sobrevivência das mulheres e dependentes, em políticas de isolamentos 

sociais mais rígidas e eficazes, além da ampliação da rede de atendimento voltada 

à violência doméstica, e de redes de atendimento psicossociais. Junto a isso, 

precisamos urgentemente garantir a vacina para todas e todos. 

As conselheiras da sociedade civil, eleitas por mais de 4.000 mulheres para a 

gestão de 2020 a 2022, apresentam um breve balanço sobre os pontos que já 

foram apresentados à Coordenadoria de Políticas para as Mulheres do Município 

de São Paulo e suas preocupações para o próximo período. 

Mesmo com a pandemia, através de um esforço conjunto, foi possível realizar 

reuniões virtuais e encaminhar à gestão documentos que apontam as 

preocupações da sociedade com o emprego das mulheres, com a alimentação e a 

saúde. Solicitamos junto à Prefeitura medidas emergenciais que garantam 

minimamente a sobrevivência das mulheres e que, nos casos de retorno aos seus 

postos de trabalho, haja segurança à saúde das trabalhadoras. Abordamos a 

necessidade de se observar os efeitos gerados pela pandemia, com o olhar voltado 

à saúde e às condições de trabalho em sua integralidade. 
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As recomendações, aprovadas por unanimidade entre as integrantes, ocorrem 

após o anúncio do prefeito Bruno Covas (PSDB) de flexibilização da quarentena na 

capital, com a reabertura gradual das atividades econômicas. 

As conselheiras que aqui assinam este manifesto, colocaram desde então suas 

preocupações em evidência, com a volta de serviços não essenciais, sem a garantia 

da segurança dessas mulheres e da sociedade como um todo. 

Entre as nossas propostas, apontamos a necessidade de continuidade de home 

office para as trabalhadoras que possuem filhos. Ou que os setores econômicos 

indiquem em seus protocolos de reabertura medidas que garantam 

responsabilidade e o cuidado dessas crianças nesses setores. Tratamos da 

importância da criação de comitês, em conjunto com os sindicatos de base, para 

garantir a transparência das ações implementadas e promover iniciativas visando 

a redução da propagação da doença nos locais de trabalho. O fornecimento de gás 

e cestas básicas para famílias com aluno matriculado na rede pública municipal de 

ensino, aos desempregados, trabalhadoras e trabalhadores informais que recebam 

até um salário mínimo. Este documento foi apresentado nos primeiros meses da 

pandemia e percebemos que os esforços não têm sido eficientes e efetivos para 

garantir a vida, o trabalho e a saúde das mulheres da nossa Cidade. 

Na pauta está constantemente a reinvindicação da abertura da Casa de Passagem 

na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, equipamento que foi criado para acolher 

mulheres em situação de violência com segurança e oferecer apoio psicológico e 

social, que deve observar a saúde dessas mulheres em sua integralidade até que 

elas consigam encontrar locais de moradia definitivos. E sua construção faz parte 

do plano nacional de enfrentamento às mulheres. Em resposta, a Gestão Municipal 

nos informou que enquanto o decreto da pandemia estiver em vigor, a casa está 

sendo destinada às mulheres que estão em recuperação da covid-19 e não 

possuem lar. 

Apresentamos o sofrimento das parturientes na cidade de SP em maternidades 

que não estavam garantindo a legislação de acompanhante, prática diferente da 

iniciativa privada. Durante a primeira fase da pandemia, duas maternidades 

estaduais foram destinadas ao tratamento de pacientes da Covid-19, gerando um 

grande desconforto e insegurança às gestantes, inclusive colocando essas 

mulheres em risco. Também cobramos a reabertura das casas de Parto, assim 

como o respeito e a realização do serviço de abortamento legal. 

Colocamos o debate sobre a importância de reivindicar a instalação de uma Casa 

da Mulher Brasileira na região da zona leste e na zona sul da cidade de São Paulo. 

O espaço de participação social no acompanhamento e fiscalização das políticas 

públicas é uma conquista da Democracia e, mesmo com os limites impostos, deve 

ser fortalecido para o exercício da cidadania. 

Assim, nós, conselheiras eleitas pela cidade de São Paulo, levantamos nossas 

vozes e nos juntamos a todas as outras mulheres, de todas as partes do Mundo 

que, como nós, lutam contra o desmonte das políticas públicas para as mulheres 
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e contra essa visão reacionária e conservadora de família que ataca os direitos 

sexuais e reprodutivos das mulheres! 

E dizemos basta dessa política Genocida e Negacionista! FORA BOLSONARO! 

Não a todas as formas de violência, machismo, racismo, LGBTfobia e misoginia! 

Justiça à Marielle Franco! 

Em defesa do SUS! 

Pela quebra imediata da patente! 

Vacinação para toda a população pelo SUS! 

Pela legalização do aborto! 

Pela revogação da EC 95! 

Por auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia! 

Renda mínima para mães solo! 

Geração de emprego e renda! 

Assinam esse manifesto as Conselheiras: 

Adriana Matos Pereira - Zona Sul 

Adriana Oliveira Magalhães – Central Única dos Trabalhadores de SP– CUT SP 

Alexandra Dantas de Oliveira Previtale Bruno – Zona Leste 

Claudia Rodrigues de Oliveira - União Brasileira de Mulheres – UBM 

Daiana Lourenço - Zona Norte 

Eliane de Cassia Galvão - Movimento pelo Direito a Moradia – MDM 

Iris Neves Nogueira - União da Juventude Brasileira 

Luciana Aguiar das Graças - União de Núcleos, Associações dos Moradores de 
Heliópolis e Região - UNAS 

Márcia Regina Viotto - Zona Leste 

Maria de Fátima dos Santos - UMMSP - União dos Mov. de Moradia SP e Interior 

Maria de Fátima Zanon Monteiro - Confederação das Mulheres do Brasil – CMB 

Maria Lucia da Silva - Suplente - Zona Sul 

Mariana Clara de Souza Neves - ADOSP - Doulas SP 

Melissa Carla Silva - Zona Leste 

Neide Pereira da Rocha - Zona Centro 

Tainã Gois – Rede Feminista de Juristas – deFEMde 

Regiane Alves Ferreira – Zona Norte 

Rosimeire A. da Conceição - União Popular de Mulheres de Campo Limpo e 

Adjacências 


