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Informativo AGOSTO/2010
DEBATE: “Um olhar feminino sobre as eleições 2010”.
No dia 30 de julho, a UBM-PB promoveu um debate cujo tema foi “Um
olhar feminino sobre as eleições 2010”. Este evento contou com a
participação de várias entidades, inclusive com a presença de
candidatas a cargos eletivos para as eleições 2010. O evento teve
como debatedoras as companheiras Liége Rocha (UBM) e Glória
Rabay (UFPB). Além das debatedoras, estavam presentes à mesa de
abertura, Onélia Lins de Freitas (UBM-PB), Douraci Vieira (SEEPPM) e
Marcela Sitônio (API-Assoc. Paraibana de Imprensa).
O foco de discussão pautou sobre a importância da
participação política no atual momento, sobretudo a
ampliação do papel da mulher nos espaços de poder.
Após a exposição das debatedoras, a platéia se
pronunciou quanto ao tema, enriquecendo ainda mais o
evento. O núcleo da UBM - Campina Grande marcou
presença no debate com uma delegação de 14
ubemistas. Na ocasião foi realizado o lançamento do
manifesto "MULHER SEU VOTO NÂO TEM PREÇO - UBM
COM DILMA PARA CONTINUAR MUDANDO O BRASIL",
com distribuição e leitura do mesmo.

NOTÍCIAS DE JOÃO PESSOA
DIA 05/08/2010:

NOVIDADES .

Aniversário dos 425 anos da cidade de João Pessoa.
Em Comemoração, a Secretaria Extraordinária de
Políticas Públicas para Mulheres, realizou no dia
11/08, a III versão do Prêmio “Mulheres Fazendo
História, patrimônio da Cidade”, homenageando com
o prêmio várias mulheres dos movimentos sociais e
de mulheres da cidade. A UBM-PB, representando o
Fórum de Mulheres-PB, participou da Comissão para
a seleção das homenageadas, como também da
mesa para entrega do prêmio.

A companheira Maria
Betânia, ubemista, está
concorrendo às eleições
2010, como candidata a
deputada federal pelo
PCdoB.

DIA 16/08/2010:
A Secretaria Especial de Estado de Políticas Públicas
para as Mulheres, realiza um debate em
comemoração aos 04 anos de vigência da Lei Maria
da Penha, cujo tema será “A Importância da Lei Maria
da Penha no Enfrentamento a Violência contra a
Mulher - Dificuldades e Desafios”.

AGENDA

22/08/2010
Encontro de Mulheres da UBM-CG
Local: Campina Grande
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