
 O 8 de março , queremos parabenizar a todas as mulheres pela ousadia e determinação que , Dia Internacional da Mulher

tem enfrentado o cotidiano rural com um toque de sonho e realidade que transforma o lugar onde vivem e trabalham.

 Neste  que as mulheres cearenses estão ainda mais mobilizadas para a Marcha das Margaridas, Março Lilás 2015

queremos fazer momentos que se configure a vivência ainda mais da Marcha na base. Portanto na perspectiva de contribuir na 

consciência política, mobilização social e negociação de pauta municipal é que sugerimos a atividade “A Marcha das Margaridas 

acontece aqui” como atividade prioritária desse Março Lilás.

A Marcha das Margaridas acontece aqui

1. Reúna a direção do STTR ou Coletivo de Mulheres e planejar a ação “A Marcha acontece aqui”

2. Organize o lançamento da Marcha das Margaridas no STTR, promovendo um ambiente e um momento agradável com 

mística que eleve a autoestima das mulheres, que anime a mobilização da Marcha das Margaridas.

3. Convide parceiras do município para participar e as mulheres das comunidades de abrangência do sindicato.

4. No dia do lançamento realize o movimento como planejado, forme o grupo de mobilização da marcha e marque reunião do 

grupo de planejamento da ação: “A Marcha acontece aqui”.

5. No evento defina reuniões em todas as delegacias sindicais de base do município e quem irá conduzir o momento nas 

comunidades.

6.  Articule com os coordenadores/as das delegacias sindicais e presidentes de associações das comunidades.

7. STTR enviar ofício solicitando uma audiência pública com o Governo Municipal e o Legislativo para apresentação da pauta 

da Marcha das Margaridas.

NO DIA DA AÇÃO: CONDUZIR COM OS SEGUINTES PONTOS:“A Marcha acontece aqui” 

1º MOMENTO

· Mística, dinâmica, música para ambientar as boas vindas com as mulheres;

· Apresentar o que é a Marcha das Margaridas, seus objetivos, caráter, estratégias, conquistas e animar as mulheres a 

participar;

· Orientar a construção de uma plataforma política Municipal da Marcha das Margaridas em forma de pauta.

2º MOMENTO

· Trabalho de grupo - Construção da pauta municipal das Margaridas

· De forma criativa apresentar os grupos de trabalho: SAÚDE, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA FAMILIAR, 

INFRAESTRUTURA e ORGANIZAÇÃO SOCIAL;

· Explicar o objetivo de cada grupo, ressaltando que para cada um dos temas levantamos problemas relacionados e depois 

construímos sugestões de solução; 

· Socializar os trabalhos com todo o grupo;

· Encerrar com avaliação da atividade e música o canto das Margaridas.

3º MOMENTO

· “A Marcha das Margaridas acontece aqui” Após realizar os encontros em todas as delegacias sindicais de base 

sistematizar a pauta municipal em uma pauta só, relacionando por eixos para ser apresentada na audiência pública com o 

prefeitos/as e vereadores/as;

· Definir as equipes que conduzirão as etapas da Audiência Pública;

· No dia da Audiência, se organizar em caminhadas, levar bandeira e objetos que representam a luta;

· O passo a passo de uma audiência pública se encontra no site  e preparar cada etapa.www.fetraece.org.br

http://www.fetraece.org.br
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