
O QUE É

JUNTAS
PODEMOS
MAIS!

Com o objevo de enfrentar as desigualdades de gênero e 
reforçar a parcipação das mulheres na políca, surgiu, em 
março de 2015, o projeto Podemos Mulheres — uma inicia-
va do mandato da deputada federal Maria do Rosário.

O Podemos Mulheres é um projeto voltado ao empodera-
mento feminino, incenvando a autonomia e a liderança das 
mulheres. O objevo é que elas se sintam confiantes e 
seguras em assumir o protagonismo de suas próprias vidas, 
na luta por direitos, por maior parcipação na vida pública e 
na desconstrução da cultura machista que existe em nossa 
sociedade.

A formação desenvolvida por especialistas funciona como 
uma jornada de diálogos, em que aborda diversas questões 
para o empoderamento feminino. Desde seu lançamento, as 
capacitações já ocorreram em diversas regiões do Rio Grande 
do Sul.



Na eleição de 2014, a Câmara dos Deputados elegeu apenas 51 mulheres 
de um total de 513 parlamentares. Isso significa menos de uma mulher 
para cada dez homens. Desde que as mulheres puderam ocupar cadeiras 
no Parlamento, foram eleitas apenas 181 deputadas federais e 27 senado-
ras. Um dado alarmante, visto que no Brasil as mulheres são maioria, 
representando 52% da população. No Rio Grande do Sul, Maria do 
Rosário foi a única mulher eleita deputada federal na eleição de 2014.

Ficou interessada?
Entre em contato com a gente para
levar o projeto para sua cidade.

Escritório Políco
Av. Washington Luiz, 1118 / 2° andar
Centro - Porto Alegre
CEP: 90010-460
Telefone: (51) 3737-8023

Gabinete de Brasília
Câmara dos Deputados
Anexo IV, Gabinete 312

CEP: 70160-900
Telefone: (61) 3215-5312

SIM, MULHERES,
PODEMOS!
Muitas mulheres acreditaram ser possível a existência de uma sociedade 
com igualdade de gênero. Nossa busca por espaço, liberdade e direitos vêm 
desde sempre. Une mulheres de todos os povos, raças, classes e religiões por 
avanços e conquistas. Preconceitos e retrocessos sempre enfrentamos, mas 
sempre vencemos.

NossaNossa luta é diária e nunca cessa. Juntas já conseguimos muitas vitórias, mas 
ainda faltam outras tantas. Seguimos lutando pela efevação dos direitos 
humanos, por uma vida plena de respeito, saúde, educação, trabalho digno, 
maternidade como uma escolha e o prazer como uma possibilidade. Uma 
vida sem violência é direito de todas as mulheres e meninas.

Sim, mulheres, nós podemos!

PPodemos ser quem quisermos ser e estar onde quisermos estar, especial-
mente se seguirmos juntas.

                                           


