
FEMINISTAS NA LUTA PARA DERROTAR O FASCISMO

TEXTO DE CONTRIBUIÇÃO AO ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES DO PT- SP

Conservadorismo e neoliberalismo contra as mulheres

O desafio que temos pela frente é imenso. Em cinco anos de golpe, dos quais três de um
governo com características fascistas, vemos que a ofensiva conservadora e patriarcal no Brasil
se  aprofunda,  promovendo e fortalecendo discursos e iniciativas de controle do corpo e da
sexualidade das mulheres,  com o reforço ideológico a padrões comportamentais  e valores.
Primeiro nos queriam “belas, recatadas e do lar”; não satisfeitos nos colocam com a tarefa de
defensoras  da  família  e  empreendedoras  de  sucesso.  Esse  modelo  nega  a  autonomia  das
mulheres  sobre  seu  corpo,  violenta  a  sexualidade  das  mulheres  lésbicas,  retira  direitos
trabalhistas e previdenciários e produz violência contra as mulheres negras.

A disputa em torno das relações de gênero segue no coração do pensamento reacionário e do
avanço neoliberal  controlando nossas  vidas,  trabalho  e  territórios.  A  retirada de direitos  é
dirigida por um (des)governo genocida que tem como um de seus alvos prioritários reduzir
direitos  das  mulheres. Essa  ofensiva  precariza  a  vida,  banaliza  e  deteriora  democracias  e
fortalece autoritarismos.

O autoritarismo e a violência da extrema direita revelam uma agenda antifeminista, articulada
com o racismo,  a xenofobia  e demais  dinâmicas  de dominação e exploração baseadas em
classe e raça.   O cenário piora após mais de um ano de pandemia da Covid-19. Desemprego,
violência,  fome marcam a vida das mulheres,  sobretudo das mulheres negras.  Metade das
mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia. Além de terem a sobrecarga
de trabalho de cuidados aumentada, as mulheres negras foram as mais afetadas pela falta de
trabalho ou pela exposição ao coronavírus na execução de atividades consideradas essenciais
durante a pandemia, como os cuidados em saúde e assistência social, em trabalhos domésticos
remunerados  ou  na  limpeza  urbana.  O  número  elevado  de  mortes  por  Covid-19  entre  a
população negra tem origem direta no racismo estrutural,  que gera exclusões e aprofunda
desigualdades  e  maior  exposição  a  doenças  crônicas  como  hipertensão,  doenças
cardiovasculares ou diabetes. 

Desigualdade entre mulheres e homens no Estado de São Paulo

No Estado de  São  Paulo,  o  governador  João  Dória  (PSDB)  tenta  se  distanciar  do  governo
federal, mas sabemos que ele aplica a mesma política neoliberal de Bolsonaro e Paulo Guedes,
com cortes de direitos e de políticas públicas, com privatização de bens públicos, terceirizações
e desmonte do estado, recebendo amplo apoio de setores conservadores da sociedade.

O tucano segue de olhos fechados para a violência contra as mulheres, promovendo o descaso
com a saúde e a educação, conduzindo políticas de segurança pública racistas, promovendo o
genocídio do povo negro e desvalorizando as bandeiras do movimento feminista ao ignorar a
importância de políticas públicas voltadas para as mulheres que aqui vivem. 

Doria aproveita a pandemia para fazer marketing. Posa de defensor da ciência e da vacina, mas
tentou desmontar o Instituto Butantã e segue reduzindo o atendimento e fechando hospitais
públicos como o Hospital Universitário da USP (HU), o Sorocabana, padrão que se repete em
todo estado. 

As consequências da política do PSDB em São Paulo são graves e precisam ser respondidas à
altura. É papel do PT fazer oposição nas ruas e no parlamento, e construir um programa capaz
de se contrapor a esta realidade, com propostas e ações contundentes denunciando as práticas
machistas da direita paulista.
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O Partido das Trabalhadoras

O feminismo esteve presente e atuando na construção do PT desde seu início. Nosso partido
também  é  fruto  da  militância  de  milhares  de  militantes  do  movimento  de  mulheres  que
enraizaram o feminismo como parte da experiência de organização do PT. A luta pela igualdade
entre  mulheres  e  homens,  o  enfrentamento  da  discriminação,  do  racismo  e  das  relações
patriarcais  que  marcam a  sociedade  brasileira,  a  necessidade  de  construir  políticas  com a
perspectiva  feminista  em  sua  ação  institucional  e  o  questionamento  ao  machismo,  ainda
presente no cotidiano das relações partidárias, foram colocados na pauta como uma exigência
e um desafio para um partido que se queria novo e libertário.

O feminismo socialista afirma a necessidade de profundas mudanças sociais, da ruptura com as
desigualdades de classe e étnico-raciais, da  busca da superação da opressão sexual e da luta
cotidiana  por  melhores  condições  de  vida.  É  fundamental  que  a  experiência  e  a  luta  das
mulheres  lésbicas  trabalhadoras  seja  parte  estruturante  de  nossas  reivindicações.  Ao
romperem  com  padrões  de  família  tradicionais  essas  mulheres  desafiam  a  relação  entre
patriarcado e capitalismo e criam possibilidades novas de liberdade para todas as mulheres. O
partido precisa se identificar,  de forma efetiva, com a subversão dos padrões,  dinâmicas e
valores que se fundam na hierarquia opressora das relações de gênero.

Tem sido incansável, embora longe de suficiente, a atuação crítica das militantes feministas
dentro do partido, contribuindo para o questionamento de práticas machistas, na defesa de um
programa partidário que incorpore os interesses das mulheres, na construção de um processo
de auto-organização das mulheres. O PT inovou no debate do poder com o tema das cotas,
construiu uma visão global de políticas públicas voltadas para igualdade de gênero, incorporou
a paridade.

Em um momento de tantos desafios para as mulheres e a população empobrecida é visível que
é o campo popular e classista do movimento feminista que se coloca com força na defesa da
vida e de um outro modelo, que vá muito além da luta por direitos e pela igualdade com os
homens dentro do atual sistema. O mesmo neoliberalismo que precariza a vida e o trabalho
das mulheres, oferece uma “maquiagem lilás” para nossas lutas, banalizando reivindicações e
esvaziando a radicalidade de nossas propostas. Nesse cenário, o feminismo no PT precisa ter
lado. 

É  preciso  incorporar  ao  debate  global  a  perspectiva  feminista  sobre  o  enfrentamento  ao
capitalismo racista e patriarcal e a defesa de nossas alternativas transformadoras. E, junto a
isso, reforçar a construção permanente, a coesão, a ação coletiva, a definição democrática das
agendas,  tendo a aliança como princípio de luta. A ação coletiva e ancestral  das mulheres
negras segue resistindo aos regimes de morte e contribuindo com elaborações e formas de luta
que aprofundam nossa luta pela igualdade.  Queremos desmantelar  o atual  modelo, que é
capitalista,  patriarcal,  racista,  LGBTfóbico,  colonialista  e  se  organiza  em  uma  lógica  de
acumulação irreconciliável com a sustentabilidade da vida. 

Nos defrontamos hoje com uma profunda crise política, que exige muito da nossa militância.
Resistir  às  investidas  do  neoliberalismo  patriarcal,  buscar  saídas,  contrapor-se  à  dinâmica
autoritária  e  monolítica  dentro  do  partido,  são  tarefas  das  feministas  do  PT.  Para  isso,  é
necessário um trabalho coletivo, voltado para a defesa de uma plataforma feminista do PT, que
posicione o feminismo e o antirracismo como parte das lutas da classe trabalhadora e não
como  uma  agenda  identitária.  Foi  isso  o  que  sempre  nos  permitiu,  a  partir  de  nossas
diferenças,  construir  um  espaço  de  ação  e organização  garantindo  a  presença  sólida  das
mulheres  no  partido.  Conclamamos a  todas  para  mais  uma vez  atuar  juntas,  fortalecer  o
feminismo no PT e na sociedade!
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 Precisamos fortalecer a  secretaria de mulheres do PT (SMPT)  a muitas mãos: construir um
coletivo  forte,  com  condições  de  funcionamento  sistemático  e  presença  em  todo  estado;
coordenação do processo de formação política e de organização e comunicação interna das
mulheres de São Paulo, que seja capaz de promover um diálogo permanente com a sociedade
no que diz respeito à participação política das mulheres, garantindo o financiamento público
de  campanha  e  qualificando  esses  temas  no  diálogo  em  defesa  da  democracia.  Também
construir condições para que possamos ampliar a presença das mulheres comprometidas com
as causas das mulheres nos parlamentos, no executivo e nos movimentos.

Chamamos todas as forças políticas e militantes para somar esforços no sentido de garantir a
pluralidade na SMPT,  de  realizar  uma  construção coletiva e  conjunta,  ampliando assim,  as
conquistas para que possamos fazer do PT um lugar de mulheres e homens livres e iguais.

13 TAREFAS URGENTES PARA FORTALECER O FEMINISMO E AS MULHERES PETISTAS

1. Recuperar um processo democrático de funcionamento das Secretarias de Mulheres!  Para
seguir  construindo  uma organização  das  mulheres  no  PT  é  preciso  fortalecer  uma prática
feminista  dentro  do  partido  que  contribua  efetivamente  para  nos  organizar  como  sujeito
coletivo. É preciso garantir na sua atuação e no seu programa uma coerência com as bandeiras
do feminismo, trazendo a audácia da rebeldia das mulheres para a instância organizativa das
mulheres.

2. Fortalecer o feminismo socialista.  Construir uma plataforma de lutas concreta, feminista e
socialista, que organize a intervenção das militantes no interior do partido, nos movimentos
sociais e na sociedade, articulando reivindicações e práticas para romper com a divisão sexual
do trabalho, fortalecer a autonomia econômica e pessoal das mulheres; combater todas as
formas  de  expressão  do  machismo  e  da  dominação  masculina.  Estas  questões  devem  se
expressar, para além do discurso, nas posições do partido e na atuação concreta nos mandatos
parlamentares, nas campanhas eleitorais, nos governos, na relação e atuação nos movimentos
sociais e no cotidiano da vida partidária.

3.  Organizar  o  combate  ao  machismo dentro  e  fora  do  partido  e  buscar  construir  novos
valores e práticas, a partir do reforço da auto-organização das mulheres dentro do partido e
com  a  nossa  contribuição  para  a  construção  de  um  vigoroso  e  massivo  movimento  de
mulheres.  Retomar  a  capacidade  de  mobilização,  de  organização,  de  luta  do  PT  é  hoje
indispensável para um partido capaz de lutar por mudanças sociais profundas e disputar uma
política anticapitalista, antirracista e antipatriarcal. São esses elementos que permitirão ao PT
fazer frente ao retrocesso político, ideológico e social que prevalece no Brasil hoje.

4. Garantir a defesa contundente das propostas feministas no interior do PT, que articula de
forma estruturante gênero, raça e classe, na construção de uma visão crítica aos retrocessos
com o combate efetivo ao machismo, ao racismo e ao preconceito. Destacam-se o combate ao
racismo e  discriminação das  mulheres  negras;  a  defesa  da livre  expressão das  orientações
sexuais e identidades de gênero, em particular no combate à discriminação das lésbicas; o
combate a todas as formas de discriminação e mercantilização do corpo das mulheres.

5. Organizar um processo de formação continuada para todas mulheres petistas a partir do
território, articulado em um programa que incorpore militantes, dirigentes e  parlamentares a
partir   da  plataforma  de  lutas  concretas  das  mulheres  para  fortalecimento  do  feminismo
petista, para o enfrentamento das discriminação e das relações patriarcais e para a construção
de politicas com perspectivas feministas.

6. Lutar sempre em defesa do Estado Laico: pela descriminalização e legalização do aborto no
Brasil, num contexto de garantia plena dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres à livre
expressão e à autonomia dos movimentos sociais; o fortalecimento das mulheres por meio  da
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formação político-feminista; o combate sistemático ao sexismo, ao racismo e à homofobia e
lesbofobia.

7. Defesa radical da igualdade econômica e social, tanto no direito e condições de trabalho,
acesso à renda e à terra, quanto na isonomia no mundo do trabalho, com salário igual para
trabalho igual e a qualificação profissional sem divisão sexual, além do acesso paritário aos
postos de chefia para as mulheres; respeito ao direito de organização; combate ao monopólio
dos meios  de comunicação  e  à  espoliação  da riqueza  social  que  sustentam o capitalismo;
fortalecer uma cultura de solidariedade identificada com a recusa da exploração econômica,
expressando na prática e na atuação do partido o compromisso de lutar por um socialismo
feminista, que articule gênero, classe e raça-etnia. 

8. Priorizar a intervenção das petistas de forma permanente no movimento de mulheres  e
outros movimentos que articulam as mulheres negras, lésbicas, articulando a defesa de uma
plataforma feminista em diálogo com mulheres de amplos setores do movimento social, no
sentido de construir um movimento de massas, radical, enraizado nos setores populares e sem
elitismo. Construir o feminismo militante no PT e na sociedade.

9.  Estabelecer  uma  relação  permanente  com  a  bancada  estadual  do  PT,  com  reuniões
periódicas,  buscando  assegurar  a  coerência  entre  as  ações  da  bancada,  as  resoluções
partidárias e a plataforma feminista e cobrando de forma firme e continuada o cumprimento
das resoluções partidárias.

10. Incentivar a militância feminista no PT contribuindo para a organização e funcionamento
das secretarias municipais e estadual de mulheres do PT. Para isso formar uma rede de trocas
de informações, experiências, dentro e fora do estado de São Paulo. Esse instrumento tem
como principal objetivo fortalecer e dar coesão a ação das militantes mulheres no interior do
partido, subsidiando as ações e a organização das Secretarias Municipais de Mulheres do PT.

11. Fortalecer as mulheres nas direções partidárias gerais, apoiando e criando instrumentos
para incentivar a atuação política das dirigentes mulheres; insistir no cumprimento da paridade
como um instrumento de fortalecimento e democracia das direções partidárias; fortalecer a
solidariedade feminista entre as dirigentes como elemento indispensável na sustentação de
uma política feminista no PT, com formação política permanente e impulsionando o feminismo
nos  espaços  gerais  do  partido.  Continuar  agregando  as  representantes  de  mulheres  das
macrorregiões, nas reuniões do coletivo estadual e ampliar as ações em cada macrorregião do
estado, além de organizar um processo de formação permanente com o objetivo de fortalecer
a  ação  política  das  mulheres  a  partir  do  território,  integrado  às  secretarias  setoriais,  em
especial, às de  combate ao racismo, LGBT e  juventude.

12. Retomar o boletim das mulheres como instrumento de informação e formação política e
garantir a sua elaboração e divulgação sistemática e periódica, democratizando a informação e
a construção de eixos unitários para a intervenção.

13.  Denunciar  e  cobrar  a  apuração de casos  de  violência,  assédio  sexual  ou declarações
públicas de cunho machista; não admitir nenhum tipo de expressão machista dentro do PT.

RENATA LEITE MANOEL DE JESUS

SARAH DE ROURE

MARIANA CERGOLI JANEIRO

CLEUSA MARIA GARCIA

Aline Andrade Rocha

ALESSANDRA OSHIRO CEREGATTI
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Vera Lucia Ubaldino Machado 

LOURDES DOS SANTOS ANDRADE

Silvana Donat

SONIA MARIA COELHO GOMES ORELLANA

SANDRA KENNEDY VIANA

MARISABEL LESSI DE MELLO

CLAUDICÉIA DE LIMA FERREIRA

TAYNARA NOEMI NUNES DA SILVA

MARLENE FURINO

MARIA DO CARMO GODINHO DELGADO

SILVIA HELENA COSTA AMARAL DIOGO

EDNA DA SILVA DELLA NINA

Sandra Regina Pinto Barbosa

VERA LÚCIA LEMOS SOARES 

Yandra Fernanda de Lima Crispim

RAIMUNDA FERREIRA DE ALMEIDA

Rosilene Mendes dos Santos

MAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA

SONIA MARIA DOS SANTOS

JÚLIA HELENA MARQUES DE SOUZA

Maria Euza Guedes da Silva

FERNANDA MENDES

DEUSANIRA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA

NALU DE FARIA DA SILVA

MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA

IZALENE TIENE

Marcia Nascimento de Jesus

Maria Ednalva Almeida Barbosa

ALESSANDRA GABRIEL DA SILVA

MARIA CRISTINA BRIANI

Ivani Pereira Alves de souza

IVONE DE ASSIS DIAS 

MARIA LUÍZA DA COSTA

MARIA LÚCIA DA SILVEIRA

RENATA FALEIROS CAMARGO MORENO

Nathalia Campoy Carvalho
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DANIELE REBELO

MARIA LUCIA DA SILVA XAVIER

Cyra Malta Olegário da Costa

FABIANA DE OLIVEIRA BENEDITO

REGINA CARDOSO DA SILVA

MARIANA DE OLIVEIRA POLINI

Rita de Cássia Arruda Fajardo

Erika Ribeiro Fernandes

MARIA ORTENCIA SOUZA ROJO

Nadir Silva Moraes

DORACI ALVES LOPES

Sonia Regina Batista da Silva

Joice Aparecida Lopes

GIANNINA FERREIRA SILVA

ANA CLAUDIA DAS GRAÇAS DE SOUZA

VIVIANE GROPPO LOPES CERQUEIRA

MARIA ELIZA FERREIRA DA SILVA

Lelia Regina Cremona Rodrigues

GILNAIR ALVES PEREIRA

JUDETI DE FREITAS PIMENTA ZILLI

VIVIAN MARIA TITO

Liliane Gomes da Rocha

Valmira Coelho de Araújo Andrade

RACHEL MORENO

DÉBORA APARECIDA SILVA

MARILENA PERDIZ NEGRO

Itana dos Santos Reis 

ELIANA GONÇALVES

FELICIA OLIVEIRA CORREIA

AMANDA VITORIA DA SILVA TREFFT

JULIA FARIA CODAS

ANA CAROLINA CARUSO CAVAZZA

Miriam Manetta Algarra

EDNA ALVES RIBEIRO

Ana Caroline de Oliveira

Katia Cacilda Pereira Lima
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MARIA APARECIDA PESTANA

ANGELA CAMARGO SPINELI

DANIELA DE FATIMA ALMEIDA

MARTHA RAQUEL RODRIGUES

EDNA LUCIA FERREIRA

EMILY CAROLINE IDALGO OLIVEIRA

ROSEMARY GOUVEA

LARISSA DIAS PADUANO

GLAUCIA CRISTINA CANDIAN FRACCARO

Heloisa Bergamin Retamero

SILVANA DE SOUSA PEREIRA SILVA

MARLI APARECIDA PERIM

JULIANA ROCHA DALECIO FELICIANO

MARIA LUCINEIDE VICENTE DA SILVA

PATRICIA APOLINÁRIO

Maria Auxiliadora Chaves da Silva

NILCE DE PONTES PEREIRA DOS SANTOS

ROSANA EMILIA GASPAR

APARECIDA SILVIA MELLIN

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA TIGRE

Jenyffer bento Gomes 

Marcela de Cássia Macedo Quirino Lorenzot 

Maria Euza Guedes da Silva

Júlia Martin da Cruz
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	Em um momento de tantos desafios para as mulheres e a população empobrecida é visível que é o campo popular e classista do movimento feminista que se coloca com força na defesa da vida e de um outro modelo, que vá muito além da luta por direitos e pela igualdade com os homens dentro do atual sistema. O mesmo neoliberalismo que precariza a vida e o trabalho das mulheres, oferece uma “maquiagem lilás” para nossas lutas, banalizando reivindicações e esvaziando a radicalidade de nossas propostas. Nesse cenário, o feminismo no PT precisa ter lado.
	É preciso incorporar ao debate global a perspectiva feminista sobre o enfrentamento ao capitalismo racista e patriarcal e a defesa de nossas alternativas transformadoras. E, junto a isso, reforçar a construção permanente, a coesão, a ação coletiva, a definição democrática das agendas, tendo a aliança como princípio de luta. A ação coletiva e ancestral das mulheres negras segue resistindo aos regimes de morte e contribuindo com elaborações e formas de luta que aprofundam nossa luta pela igualdade. Queremos desmantelar o atual modelo, que é capitalista, patriarcal, racista, LGBTfóbico, colonialista e se organiza em uma lógica de acumulação irreconciliável com a sustentabilidade da vida.
	Nos defrontamos hoje com uma profunda crise política, que exige muito da nossa militância. Resistir às investidas do neoliberalismo patriarcal, buscar saídas, contrapor-se à dinâmica autoritária e monolítica dentro do partido, são tarefas das feministas do PT. Para isso, é necessário um trabalho coletivo, voltado para a defesa de uma plataforma feminista do PT, que posicione o feminismo e o antirracismo como parte das lutas da classe trabalhadora e não como uma agenda identitária. Foi isso o que sempre nos permitiu, a partir de nossas diferenças, construir um espaço de ação e organização garantindo a presença sólida das mulheres no partido. Conclamamos a todas para mais uma vez atuar juntas, fortalecer o feminismo no PT e na sociedade!
	Precisamos fortalecer a secretaria de mulheres do PT (SMPT) a muitas mãos: construir um coletivo forte, com condições de funcionamento sistemático e presença em todo estado; coordenação do processo de formação política e de organização e comunicação interna das mulheres de São Paulo, que seja capaz de promover um diálogo permanente com a sociedade no que diz respeito à participação política das mulheres, garantindo o financiamento público de campanha e qualificando esses temas no diálogo em defesa da democracia. Também construir condições para que possamos ampliar a presença das mulheres comprometidas com as causas das mulheres nos parlamentos, no executivo e nos movimentos.
	Chamamos todas as forças políticas e militantes para somar esforços no sentido de garantir a pluralidade na SMPT, de realizar uma construção coletiva e conjunta, ampliando assim, as conquistas para que possamos fazer do PT um lugar de mulheres e homens livres e iguais.
	13 TAREFAS URGENTES PARA FORTALECER O FEMINISMO E AS MULHERES PETISTAS
	1. Recuperar um processo democrático de funcionamento das Secretarias de Mulheres! Para seguir construindo uma organização das mulheres no PT é preciso fortalecer uma prática feminista dentro do partido que contribua efetivamente para nos organizar como sujeito coletivo. É preciso garantir na sua atuação e no seu programa uma coerência com as bandeiras do feminismo, trazendo a audácia da rebeldia das mulheres para a instância organizativa das mulheres.
	2. Fortalecer o feminismo socialista. Construir uma plataforma de lutas concreta, feminista e socialista, que organize a intervenção das militantes no interior do partido, nos movimentos sociais e na sociedade, articulando reivindicações e práticas para romper com a divisão sexual do trabalho, fortalecer a autonomia econômica e pessoal das mulheres; combater todas as formas de expressão do machismo e da dominação masculina. Estas questões devem se expressar, para além do discurso, nas posições do partido e na atuação concreta nos mandatos parlamentares, nas campanhas eleitorais, nos governos, na relação e atuação nos movimentos sociais e no cotidiano da vida partidária.
	3. Organizar o combate ao machismo dentro e fora do partido e buscar construir novos valores e práticas, a partir do reforço da auto-organização das mulheres dentro do partido e com a nossa contribuição para a construção de um vigoroso e massivo movimento de mulheres. Retomar a capacidade de mobilização, de organização, de luta do PT é hoje indispensável para um partido capaz de lutar por mudanças sociais profundas e disputar uma política anticapitalista, antirracista e antipatriarcal. São esses elementos que permitirão ao PT fazer frente ao retrocesso político, ideológico e social que prevalece no Brasil hoje.
	4. Garantir a defesa contundente das propostas feministas no interior do PT, que articula de forma estruturante gênero, raça e classe, na construção de uma visão crítica aos retrocessos com o combate efetivo ao machismo, ao racismo e ao preconceito. Destacam-se o combate ao racismo e discriminação das mulheres negras; a defesa da livre expressão das orientações sexuais e identidades de gênero, em particular no combate à discriminação das lésbicas; o combate a todas as formas de discriminação e mercantilização do corpo das mulheres.
	5. Organizar um processo de formação continuada para todas mulheres petistas a partir do território, articulado em um programa que incorpore militantes, dirigentes e parlamentares a partir da plataforma de lutas concretas das mulheres para fortalecimento do feminismo petista, para o enfrentamento das discriminação e das relações patriarcais e para a construção de politicas com perspectivas feministas.
	6. Lutar sempre em defesa do Estado Laico: pela descriminalização e legalização do aborto no Brasil, num contexto de garantia plena dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres à livre expressão e à autonomia dos movimentos sociais; o fortalecimento das mulheres por meio da formação político-feminista; o combate sistemático ao sexismo, ao racismo e à homofobia e lesbofobia.
	7. Defesa radical da igualdade econômica e social, tanto no direito e condições de trabalho, acesso à renda e à terra, quanto na isonomia no mundo do trabalho, com salário igual para trabalho igual e a qualificação profissional sem divisão sexual, além do acesso paritário aos postos de chefia para as mulheres; respeito ao direito de organização; combate ao monopólio dos meios de comunicação e à espoliação da riqueza social que sustentam o capitalismo; fortalecer uma cultura de solidariedade identificada com a recusa da exploração econômica, expressando na prática e na atuação do partido o compromisso de lutar por um socialismo feminista, que articule gênero, classe e raça-etnia.
	8. Priorizar a intervenção das petistas de forma permanente no movimento de mulheres e outros movimentos que articulam as mulheres negras, lésbicas, articulando a defesa de uma plataforma feminista em diálogo com mulheres de amplos setores do movimento social, no sentido de construir um movimento de massas, radical, enraizado nos setores populares e sem elitismo. Construir o feminismo militante no PT e na sociedade.
	9. Estabelecer uma relação permanente com a bancada estadual do PT, com reuniões periódicas, buscando assegurar a coerência entre as ações da bancada, as resoluções partidárias e a plataforma feminista e cobrando de forma firme e continuada o cumprimento das resoluções partidárias.
	10. Incentivar a militância feminista no PT contribuindo para a organização e funcionamento das secretarias municipais e estadual de mulheres do PT. Para isso formar uma rede de trocas de informações, experiências, dentro e fora do estado de São Paulo. Esse instrumento tem como principal objetivo fortalecer e dar coesão a ação das militantes mulheres no interior do partido, subsidiando as ações e a organização das Secretarias Municipais de Mulheres do PT.
	11. Fortalecer as mulheres nas direções partidárias gerais, apoiando e criando instrumentos para incentivar a atuação política das dirigentes mulheres; insistir no cumprimento da paridade como um instrumento de fortalecimento e democracia das direções partidárias; fortalecer a solidariedade feminista entre as dirigentes como elemento indispensável na sustentação de uma política feminista no PT, com formação política permanente e impulsionando o feminismo nos espaços gerais do partido. Continuar agregando as representantes de mulheres das macrorregiões, nas reuniões do coletivo estadual e ampliar as ações em cada macrorregião do estado, além de organizar um processo de formação permanente com o objetivo de fortalecer a ação política das mulheres a partir do território, integrado às secretarias setoriais, em especial, às de combate ao racismo, LGBT e juventude.
	12. Retomar o boletim das mulheres como instrumento de informação e formação política e garantir a sua elaboração e divulgação sistemática e periódica, democratizando a informação e a construção de eixos unitários para a intervenção.
	13. Denunciar e cobrar a apuração de casos de violência, assédio sexual ou declarações públicas de cunho machista; não admitir nenhum tipo de expressão machista dentro do PT.
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