
VIRADA  FEMININA 
28 de maio de 2017



Representantes da LIBRA – Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, 
Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo (Coordenadoria da Mulher), 

ODS/ONU e parceiros da Virada Feminina 2017/2018



O PAPEL DA  MULHER E O CONTEXTO ATUAL

• Mundialmente vivemos um tempo de grandes transformações, uma travessia complexa, veloz e 

desafiadora. Velhas respostas não atendem às novas questões da humanidade. Época que exige 

flexibilidade, intuição, amorosidade, força e capacidade para gestar o novo. O papel do feminino 

se fará cada vez mais relevante nas instituições e entre as lideranças, para realizarmos a 

transição necessária e estabelecermos uma nova relação com a representação maior do 

feminino, a Mãe Terra e os filhos e filhas que nela habitam. Inúmeros sistemas e modelos 

econômicos, políticos e sociais, até então vigentes, não estão se sustentando, numa clara 

demonstração da força da mudança, que já comecou.

• A percepção, a voz e a ação feminina serão fundamentais para traçar diferentes caminhos, para o 

engatinhar de uma nova humanidade, que está reaprendendo a se comunicar pela revolução da 

tecnologia, a conviver com fronteiras mais tênues entre nações, a compartilhar, a observar-se de 

forma mais ampla. As turbulências mundiais e locais serão a oportunidade para reinventarmos 

setores essenciais para nosso avanço individual e coletivo. 

• A grande virada necessária em tantas áreas, como educação, saúde, meio ambiente, economia e 

política, passarão pela VIRADA FEMININA.

• E neste contexto de grandes mudanças, a ONU, juntamente com 193 países-membros, 

estabeleceu 17 Objetivos Globais para cumprimento até 2030. Dentre os objetivos, a Igualdade 

de Gênero representa um desafio importante para o enfretamento das desigualdades que 

impedem nosso avanço enquanto civilização. A VIRADA FEMININA estará inserida neste e nos 

demais objetivos, reforçando o compromisso do Brasil como signatário da Agenda 2030.





VIRADA FEMININA 2017/2018 

O Evento será Coordenado pela LIBRA – Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, por meio da Presidência 

Nacional, pela LIBRA Estadual e unidades regionais no Estado de SP, com apoio da sociedade civil, do setor 

público, privado e terceiro setor.

PROPÓSITO DA VIRADA FEMININA 2017/2018: Iniciar um Movimento Nacional de fortalecimento e conexão de 

iniciativas de empoderamento feminino.

Nesta primeira etapa, a ser lançada em março, será realizada a mobilização de diferentes entidades públicas, privadas 

e do terceiro setor para articulação de um conjunto de iniciativas que serão consolidadas em uma Agenda de 

Intenções para 2017 e de preparação para a VIRADA FEMININA 2017/2018.

Acreditamos que a união de boas práticas resultará em ações ainda mais efetivas em favor da MULHER. O 

fortalecimento feminino é uma causa essencial para a transformação da sociedade. 

Acreditamos na relevância da contribuição feminina para a revitalização política, econômica e social do país.

Representantes da LIBRA, Secretaria da Justiça do Estado (Coordenadoria da Mulher), ODS/ONU e 
parceiros da Virada Feminina – Auditório Assembléia Legistativa do Estado de São Paulo

Presidente Nacional da LIBRA  
Dra Marta Livia Suplicy 



SOBRE A LIBRA - Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil

• A Liga das Mulheres Eleitoras (em inglês, League of Women Voters) é uma organização fundada

em 1920, pela líder americana Carrie Chapman, com sede principal em Washington.

• Com intuito de discutir, informar e elevar o nível político no País foi fundada, em 1976, a Liga das 

Mulheres Eleitoras do Brasil (Libra), que completou 40 anos de atividades.

• A LIBRA atua no Brasil nas mesmas premissas do capítulo americano na defesa da democracia e 

estimulando o cidadão à participação e fiscalização política.

• Possui abrangência nacional, com representações estaduais e municipais.

Presidente Nacional da LIBRA : Dra Marta Livia Suplicy

Presidente Estadual – São Paulo: Dra Marly Lamarca



OBJETIVOS PRINCIPAIS

1. Reunir, positiviamente, diferentes segmentos da sociedade para tratar sobre temas realcionados à MULHER;

2. Propor ações de apoio à MULHER, com impacto em políticas públicas;

3. Apoiar mulheres de diferentes classes sociais em suas dúvidas e desafios;

4. Debater com a sociedade sobre a relevância do feminino no atual contexto de mudanças globais na política, 

economia, saúde, educação, etc;

5. Tratar, em distintas dimensões, sobre temas que dizem repeito não apenas ao universo feminino, mas a família e 

a sociedade. O OLHAR e a VOZ do feminino sobre os atuais desafios da humanidade: cultura, saúde, arte, 

educação, política, economia, empreendedorismo, segurança, meio ambiente. Serão horas que se multiplicarão 

por anos, com ressonância no setor privado, setor público, sociedade civil organizada e cidadãos;

6. Ser uma contribuição a São Paulo e ao Brasil neste momento que requer mobilização responsável, propositiva, 

inovadora e realizadora; 

7. Inserir o maior número de movimentos e mulheres na Agenda 2030 /ONU – ODS – Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável;

8. Reunir movimentos de apoio à mulher e lideranças femininas empresariais, políticas e sociais;

9. Ser um momento para a educação cidadã e para atendimento pessoal às mulheres;

10. Desenvolver uma Agenda Nacional e Estadual de Apoio à Mulher;

11. Orientar a inserção e reintegração de mulheres no mercado de trabalho;

12. Idenficar e apoiar novas lideranças femininas.



A GRANDE E DIÁRIA VIRADA FEMININA

Virada 
Profissional

Virada 
Política

Virada 
Emocional Virada 

Familiar

Virada 
Espiritual

Virada 
Educacional

Virada  física 
(saúde, 
beleza)



EIXOS TEMÁTICOS

• A MULHER e seu papel transformador e de permanente educadora;

• A inserção da MULHER na política;

• O empreendedorismo FEMININO;

• A proteção da MULHER contra a violência doméstica, profissional e todas as suas 

formas;

• O fortalecimento individual e coletivo da MULHER (saúde, auto-estima, beleza, 

empregabilidade, etc);

• A terceira idade e a nova MULHER;

• A jovem MULHER, sua formação responsável e a revolução possível.

• O respeito aos TRANSGÊNEROS e aos homens de alma FEMININA

• .....



EIXOS TEMÁTICOS - Grupos De Trabalho

1. GRUPO DE TRABALHO EDUCAÇÃO:  A MULHER e seu papel transformador e de permanente educadora.

2. GRUPO DE TRABALHO EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E RENDA: O empreendedorismo FEMININO, 

empregabilidade, tendências, desafios e oportunidades; a preparação econômica da mulher.

3. GRUPO CONTRA A VIOLÊNCIA: A proteção da MULHER contra a violência doméstica, profissional e em todas as 

suas formas; O respeito aos TRANSGÊNEROS e aos homens de alma FEMININA.

4. GRUPO SUSTENTABILIDADE: os desafios e avanços do consumo sustentável, o papel transformador da mulher 

para uma vida mais sustentável na Terra. 

5. GRUPO SAÚDE: O fortalecimento integral da MULHER  (saúde física, mental, emocional,  auto-estima, beleza, etc).

6. GRUPO JUSTIÇA E CIDADANIA: a preparação da mulher para a participação cidadã.

Grupos de Trabalho LIBRA – Virada Feminina 2017/2018



PRÉ-PROJETO

• DATA VIRADA FEMININA 2017: 28/05/2017

• LOCAL: Assembléia Legislativa de São Paulo

• PÚBLICO: 

o Mulheres de diferentes idades, profissões, classes, lideranças sociais, políticas e empresariais;

o Entidades e profissionais que atuam em projetos de empoderamento feminino;

o Transgêneros e homens que apoiam a causa da mulher.

o Esperado de 5000 mil pessoas rotativos

• ESCOPO DO PROJETO: 

1 Realização de palestras sobre os eixos-temáticos, shows, exposições, oficinas;

2 Quiosques para  atendimentos de saúde, jurídico, de beleza, empregabilidade, etc;

3 Orientação individual sobre proteção da mulher contra violência;

4 Painéis sobre o papel da mulher na política, na economia, meio ambiente, educação cidadã,

5 Entretenimento, arte, cultura, cidadania, temas nacionais, internacionais e temas sobre a mulher;



PROGRAMAÇÃO – exemplo 

08h00 às 09h00 – Credenciamento, recepção de welcome coffee

09h00 às 10h30 - ABERTURA OFICIAL - Assinatura da CARTA DE SÃO PAULO PELA VIRADA FEMININA 2017/2018 -

COMPROMISSO COM O ODS 5 – IGUALDADE DE GÊNERO – AGENDA 2030/ONU

Autoridades: Governos (Federal, Estadual e Municipal), representantes da Iniciativa privada e terceiro setor

Local: Auditório Principal ALESP, transmissão para demais espaços e transmissão via internet (

12:00 às 14:h - PAINEL DE ABERTURA: O Papel da Mulher e as Grandes Transformações Globais

Palestrantes: ONU Mulher, Secretaria de Justiça do Estado /Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, 

LIBRA, outros.

Local: Auditório Principal, transmissão para demais espaços e transmissão via internet 

15 min para cada painelista (01h30) + 30 min para perguntas do público

14h00 às 18h00  – 7 Oficinas/Rodadas de Palestras (simultâneas)

(1) Contra a Violência, (2) Empreendedorismo, (3) Sustentabilidade, (4) Educação, (5) Saúde, (6) Justiça e Cidadania 

Local: Auditório Principal, demais auditórios, ILP – Instituto Legislativo Paulista e transmisão pela internet,

18h00 – ENCERARRAMENTO 

Lançamento da Agenda 2017/2018 – VIRADA FEMININA PERMANENTE

Local: Auditório Principal, transmissão para demais espaços e transmissão via internet



PROGRAMAÇÃO - exemplo

OUTRAS  ATIVIDADES 

Estacionamento da ALESP e outros espaços internos da Assembléia

Volta da VIRADA – passeio ciclístico por São Paulo e convite à população para os eventos – domingo que 

antecederá o evento 

Atendimentos: profissionais de saúde, advogados, nutricionistas, exames (mamografias, etc.), profissionais 

de beleza, emprego, documentação pessoal,  ONGs, etc.

Shows, peças teatrais e exposições: mulheres na música, na pintura, moda, fotografia, no teatro, literatura, 

artesanato, etc

Espaço VOZ DA VIRADA: a voz da mulher sobre as cidades, o país e o mundo, sobre a casa, a família, o 

futuro, etc. Um espaço organizado para formação de grupos para tratarem sobre temas pré-definidos.



Estrutura do Evento

Infraestrutura:

Cobertura 20x30, palco 10x5, iluminação, som, gerador,  

camarim com mesas, cadeiras e espelho, sinalização, 

credenciamento nas entradas(15 computadores)

Oficinas: material para cada oficinas, mesas e cadeiras

Material gráfico: Folder, Banners, Faixas,  4 Backdrop , 

filipetas, cartazes, crachás, camisetas.

Transporte para cidades vizinhas, alimentação para 

equipe de grupos de trabalho e palestrantes

Equipe: 180 pessoas para recepção e coordenação 

Assessoria de Imprensa para 2 meses de trabalho



ALESP – Espaços

Palestras

Auditórios: Paulo Kobayashi, Teotônio Vilela,Franco
Montoro, Jucelino Kubitschek

Plenários: José Bonifácio, Tiradentes, D Pedro I

Espaços de oficinas 

Estacionamento do Parlamento, IV Centenário, Hall 
Monumental

Espaços para Show

Estacionamento  externo aproximadamente 30 em frente 
a rampa



Auditórios

Som, telão, microfones

Infra estrutura

Energia para estacionamento, pontos de rede de internet 
nas entradas, copa disponível para uso.

Mão de obra

Operadores de equipamentos nos auditórios e limpeza.

Divulgação 

Radio e TV ALESP

ALESP – Espaços



Comunicação 

Divulgação

Instagram

Facebook

Revistas

Radio 

Midias digitais 

Blogueiras



Comunicação Visual

Material de impressão 

Convites   virtuais

Cartazes   2500 unidades

Flyers 20000 unidades

Folders      3000 unidades

Banners    20 unidades

Faixas        10 unidades 

Crachás    3000

Camisetas  350 unidades

DropBox 3 unidades









VIRADA FEMININA

Idealização: 

Marta Lívia Suplicy – Presidente Nacional da Libra – Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil

Dra Albertina Duarte Takiuti – Coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres do Governo do Estado de São Paulo.

Responsável pelo Projeto: Cristina Palmieri e Marcia Vieira

Coordenação: Cris Palmieri, Dra Albertina Takiuti, Marta Lívia Suplicy.

Coordenação de Grupos de Trabalho (GTs):

GT Justiça e Cidadania: Patrícia Rosset

GT Violência contra a Mulher: Gabriela Mansur

GT Saúde: Dra Albertina Takiuti

GT Sustentabilidade: Cris Palmieri e Nina 

GT Empreendedorismo: Marcia Vieira e Rosa Maria Riera

GT Educação: Edilene Jacob e Eduardo Mosna Xavier – Assessor Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

Comunicação e Produção :   Clarisia Ramos, Edinho Oliveira, Ninna Brandão, Kelly Castilho, Adela Vilas Boas, 
Fernanda Queiroz

Site :   Cris Gouvêa

Organização :   Clarisia Ramos (11 989627505 - viradafeminina@gmail.com)

CVR Comunicação



Parceiros

IDEALIZADOR: LIBRA- Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, 
Coordenação de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo

REALIZADOR: LIBRA, ALESP e Procuradoria da Mulher, Coordenadoria da Mulher 

Organizadores: CVR Comunicação e Produção  - UGT – União Geral dos Trabalhadores  - LIBRA – Liga das Mulheres  
Eleitoras do Brasil

Apoio Sócio Cultural
FUNDACENTRO   - Secretaria da Educação SIEMACO 
UGT – União Geral dos Trabalhadores
Sindicato dos Comerciários

Apoio Institucional 
ONU Mulheres 
MNODS - SP
Secretaria da Educação 
Secretaria do Trabalho
Governo do Estado 
Prefeiirua de São Paulo

Apoio de Brindes
Shopping Ibirapuera, 
Ecobelle
Farmaconde



Parceiros

ILP – Instituto do legislativo

Bem Querer Mulher

UNACCAM- União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama

Sociedadde Brasileira de Mastologia – SP 

Mamas do Amor 

Viva Melhor

Rosa Mulher

Amor Rosa

MVI Bank

UNACCAM- União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama

MVI Bank

OBME Organização Brasileira das Mulheres Empresária

Mulheres que Decidem 

Faculdades: HOTEC, UNIP, FAPPES e Sumaré

Mulheres do Brasil

Retour SP - Turismo Sustentável

UNIP – Universidade Paulista

Faculdades HOTEC 

FAPPES – Faculdade Paulista de Pesquisa

SEBRAE

SABESP 



VIRADA  FEMININA 
2017

Marta Livia Suplicy

viradafeminina@gmail.com

mailto:viradafeminina@gmail.com

