PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL
Secretaria Nacional de Combate ao Racismo
Secretaria Nacional de Mulheres

Fórum Nacional Mulheres Negras Petistas
Data: 19, 20 e 21 de julho de 2019
Local: Belo Horizonte/MG
Justificativa:
A realização do Fórum Nacional de Mulheres Negras Petistas justifica-se pela real
situação das mulheres negras brasileiras, que são as principais componentes da base da
pirâmide social, ao tempo que constroem alternativas para a superação dessa realidade
histórica.
As dificuldades de acesso e permanência no sistema educacional, as disparidades
no mundo do trabalho, onde ganham por volta de 75% dos salários de um homem
branco, além da dupla ou tripla jornada de trabalho, o atendimento precário no sistema
de saúde, sendo as maiores vítimas de violência ginecológica e alvo do racismo
institucional, machismo, feminicídio e lgbtfobia, estabelecem o quadro de realidade
vivida pela maioria esmagadora das mulheres negras no Brasil.
A busca da superação do cenário acima descrito é tarefa de todas as pessoas que
acreditam na igualdade e no bem viver coletivo. Assim, a Secretaria Nacional de
Combate ao Racismo e a Secretaria Nacional de Mulheres do PT, organizam o evento
com vistas a dar sua contribuição para a luta das mulheres negras petistas em todo o
Brasil.
Objetivo geral:
 Debater e elaborar estratégias de resistência e superação do racismo, propondo
atividades e iniciativas e tendo como foco a atuação das mulheres da esquerda
brasileira, em especial do Partido dos Trabalhadoras e dos Trabalhadores, com
vistas a elaboração de um plano de ação
Objetivos específicos:
 Debater os impactos do racismo, machismo, feminicídio e lgbtfobia na
construção de uma proposta de empoderamento das mulheres negras no Brasil.
 Dialogar sobre as perspectivas das mulheres negras petistas nos próximos
períodos eleitorais (2020 e 2022), com o objetivo de ampliar a presença feminina
negra nos poderes legislativo e executivo.
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 Criar estratégias, ações e iniciativas para ampliar a participação e ocupação das
mulheres negras nos espaços de poder nas direções partidárias em todos os
níveis.

Público Alvo:
150 Mulheres negras, sendo 129 delegadas (optantes pelo setorial de combate ao
racismo) e 21 participantes integrantes da equipe de articuladoras e convidadas, filiadas
ao PT até data de 18 de abril de 2019.
Metodologia e critérios de participação:
O Fórum tem a previsão de participação de 129 mulheres negras de todos os estados da
Federação, que serão eleitas segundo definições abaixo:
1- Realização de plenárias estaduais, amplamente convocadas, para a eleição das
participantes na seguinte proporção: 1 participante para cada 10 presentes no
fórum até o preenchimento do número total de vagas para cada estado, segundo
tabela anexa.
2- Ter cota geracional de juventude, prioritariamente serem oriundas dos
segmentos quilombolas, religiões de matriz africana e movimentos de periferia.
3 - Ao grupo de articuladoras regionais, secretárias estaduais de combate ao racismo
e secretárias estaduais de mulheres que são optantes pelo setorial de combate
ao racismo, será garantida a plena participação no Fórum.
As plenárias estaduais deverão ser convocadas conjuntamente pelas Secretarias
Estaduais de Mulheres e de Combate ao Racismo, com realização de debates sobre os
temas apresentados, pela Coordenação do Fórum Nacional.
Período de realização das plenárias estaduais:
10 de Junho a 07 de julho de 2019.
Obs.: Os estados deverão informar a Coordenação Nacional do Fórum a data da plenária
até 1 (uma) semana antes da realização da mesma para o e-mail:
forummulheresnegraspt@gmail.com.
Data final de envio dos nomes e documentos das mulheres negras que comporão as
delegações: 08 de Julho de 2019.
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Transporte e hospedagem e alimentação do Fórum Nacional
Os custos com transporte, hospedagem e alimentação para o Fórum Nacional serão
assegurados pela Secretaria Nacional de Mulheres do PT para as delegadas eleitas nas
plenárias estaduais.
A definição do transporte seguirá os seguintes critérios:
A- Até 11 horas de viagem: transporte terrestre.
B- Acima de 11 horas de viagem: transporte aéreo.
Composição de delegação ao Fórum Nacional de Mulheres Negras Petistas
A definição do tamanho da delegação ao Fórum Nacional, levou em consideração o
percentual do total de mulheres optantes pelo Combate ao Racismo em cada estado:
PARTICIPANTES

TOTAL

DELEGADAS

129

ARTICULADORAS E CONVIDADAS

21

TOTAL GERAL

150

São Paulo, 03 de junho de 2019.

Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT
Secretaria Nacional de Mulheres do PT
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ANEXO
ESTADO
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
TOTAL

DELEGAÇÃO
04
04
04
06
06
04
04
04
04
04
09
04
04
04
04
06
04
04
09
04
04
04
04
04
04
09
04
129

Segundo os critérios acima
citados, cada estado terá o
número de delegadas de
acordo com a tabela ao lado.
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