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https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/08/20/pelo-menos-800-mil-pessoas-perderam-o-emprego-no-estado-de-sao-paulo-durante-a-pandemia-segundo-o-ibge.ghtml
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Isso causou a redução na renda da
metade das famílias. Com isso, dificuldade

para colocar comida na geladeira.

MYLENETUBERO 19803https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/27/reducao-de-doacoes-limita-distribuicao-de-comida-na-pandemia-de-covid-19-em-sp.ghtml
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Infelizmente, também cresceu ainda mais a violência
doméstica durante o período da quarentena
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O novo normal já é uma realidade. Por isso, com
criatividade buscam alternativas para não vender o

almoço para comer o jantar
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Imagine se ouvissem as suas vozes que estão
 nas ruas e nas casas...? 

MYLENETUBERO 19803https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/27/reducao-de-doacoes-limita-distribuicao-de-comida-na-pandemia-de-covid-19-em-sp.ghtml
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E SE EXISTISSE
UMA FORMA DE
TER VOZ PARA
CONECTAR A
SOLUÇÃO?
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CANDIDATA A VEREADORA EM SÃO PAULO DEFENDE A
IGUALDADE DE DIREITOS PARA AS MULHERES E LUTA POR
MAIOR REPRESENTATIVIDADE FEMININA NO LEGISLATIVO
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Conhecida no mundo digital como Poderosas de Batom - a influenciadora da
vida real - Mylene Tubero tem como propósito de vida conectar as mulheres
ao empoderamento e empreendedorismo, para contribuir no bem-estar social
e econômico da sociedade. 

Bacharel em Direito, Mylene Tubero tem uma vida marcada por histórias de
superação  na saúde e também como executiva do mercado de tecnologia e
inovação,
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 Eu que sempre fiz questão
de estar perto de vocês, de
dividir meus momentos,
projetos e lugares por onde
andei, estou aqui hoje pra
reafirmar que me coloco
como a voz que conecta
nossa cidade, para que
juntos possamos fazer
muito mais pelo lugar que
tanto amamos!
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Mylene Tubero, candidata a vereadora pelo PODEMOS



Uma batalha constante pela conquista dos direitos
das mulheres, decidiu aceitar o novo desafio para dar
ainda mais escala ao seu propósito: conquistar a uma
das 55 vagas do Poder Legislativo de São Paulo, 

Como projetos já encaminhados e com a perspectiva
de eleita se transformarem em Leis, Mylene apresenta
pautas que auxiliam a mulher a ter mais oportunidade
de escolha.

.
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CAMPANHA
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EMPREENDEDORISMO VIOLÊNCIA
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O CONECTA é uma proposta para  quem busca ajuda relacionada  à violência e ao
empreendedorismo. Seu objetivo é empoderar o cidadão a  partir do acesso a
educação de qualidade e com auxílio financeiro

EMPREENDEDORISMO

VIOLÊNCIA

CONECTA



MYLENETUBERO 19803MYLENETUBERO 19803

EMPREENDEDORISMO
AUXÍLIO ANJO

VIOLÊNCIA
AUXÍLIO 180

Ao se conectar, o cidadão será acolhido, fortalecido para então conquistar a
independência. Isto é, ao se cadastrar e for aprovado pela triagem, essa pessoa
receberá um auxílio financeiro, porém receberá as próximas parcelas contanto que
cumpra os cursos de educação a distância (em casa ou nos polos de educação
cadastrados). 
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Aulas online para
acompanhar em casa,

ou nos polos de
educação parceiros

da prefeitura

Serão cursos relacionados inteligência emocional e apoio psicológico, como
também de negócios para buscar a independência social e financeira ao
empreender. Será um projeto público-privado, em que irá contar com o apoio de
empresas. Para manter o cidadão conectado/ativo, será criado um sistema de
gameficação: quantos mais pontos, mais benefícios. A proposta é qualificar a mão
de obra para que consiga iniciar a nova vida de forma mais confiante e
empoderado. 
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QUE DÃO A
VOZ PARA
CONECTAR
SÃO PAULO

MAIS PROJETOS



CAMEC
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Centro de atendimento a mulher e capacitação

Todos os projetos
estão no CONECTA

Atendimento às mulheres que sofreram qualquer tipo de agressão, traumas e apresentam
vulnerabilidade social. Será um trabalho para devolver essa mulher mais poderosa à sociedade:
mais forte e com experiência para conquistar a sua independência. 
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AUXÍLIO 18O
Ao fazer um Boletim de Ocorrência em uma
delegacia da mulher e há a necessidade de
proteção judicial, a cidadã, será cadastrada no
CONECTA. 

Como medida preventiva, ela receberá um auxílio
de R$ 180 (ajuda de custos)  e educação do
CONECTA.  É um recomeço para para
empoderar essa mulher que se sente
dependente do provedor da família. 
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Projeto sugerido por uma eleitora que ajuda mulheres a cuidar de seus bebês. O objetivo é tornar
possível a amamentação dos bebês dentro de creches. Como? 
Ao criar um ambiente propício para a retirada leite materno para a refrigeração e conservação
dentro das creches. 

Leite de fórmula pode causar problemas de saúde  na criança, tais como: alergias, asma,
comprometer o desenvolvimento cognitivo, deficiência nutricional, etc. 

MULHER DE PEITO
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CANI
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Cadastro Nacional do Influenciador

Criação do CANI, para profissionalizar o trabalho do influenciador digital. O
cadastro dará nome e uma voz aos influenciadores que pagam muitos
impostos  para manter seus CNPJs ativos. O objetivo principal é regulamentar
em  a profissão que não possui uma lei adequada.

FINTECH PARA TODOS
Dar a oportunidade de utilizar os benefícios da FINTECH e categorizar a
mulher nos seus diversos papéis e em suas diversas vertentes, além da
inclusão de pessoas que necessitam de ajuda



SABIA?
VOCÊ
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MULHER NA POLÍTICA
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Vivemos um momento histórico das mulheres na política. Vemos cada vez mais debates em torno de
questões femininas que estão ocupando mais espaço na pauta, tais como: assédio, aborto, maternidade,
saúde da mulher e carreira. 

 A luta pelo direito das mulheres vem progredindo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Tivemos alguns
avanços como o direito ao voto e o direito de serem eleitas. 

Há 70 anos a primeira mulher ocupou e exerceu o posto de vereadora na Câmara Municipal de São Paulo.
2017 foi o ano marcado pela maior bancada feminina de sua história: 11 mulheres eleitas. Ainda distante do
cenário ideal (28 de 55 vagas), mas é um começo - que não pode parar. 

Em seu discurso em 8 de fevereiro de 1952 Anna Lamberga Zéglio (PSP), a primeira vereadora, dizia: 

“Que sejam minhas primeiras palavras aqui proferidas dedicadas à mulher em geral e, em especial, como
homenagem à mulher brasileira. Também formulo os meus votos para que a minha presença seja, neste
recinto, um estímulo à mulher no sentido de incentivá-la em sua evolução pelo interesse não só das cousas
da administração pública como de outros que lhe são vitais”,

http://www.saopaulo.sp.leg.br/especiaiscmsp/especial-mulheres/
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A PRIMEIRA MULHER
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Anna Lamberga Zéglio não foi a primeira mulher eleita para a Câmara Municipal, mas a primeira que
realmente exerceu o cargo. Quatro anos antes, em 1948, os paulistanos escolheram Elisa Kaufmann,
do PST (Partido Social Trabalhista), para compor o Legislativo, mas ela não pode tomar posse, pois, à
época, o Tribunal Superior Eleitoral cancelou a inscrição do partido. Somente em 2013, um ato da Mesa
Diretora da Câmara restituiu formalmente o mandato de Elisa.
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POPULAÇÃO SP

12 milhões 
de habitantes

8.986.687 
de eleitores

MYLENETUBERO 19803http://www.tre-sp.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas

54%
Eleitoras

49%
Eleitoras
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ELEITORES EM 2016

8.886.195 
eleitores
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78,16%%
Votantes

21,84%
Ausentes

= 1.940.745
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ELEIÇÕES 2016
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Eduardo Suplicy (PT) - 5,62% (301.446 votos)
Milton Leite (DEM) - 2,01% (107.957 votos)
Tripoli (PV) - 1,66% - (88.843 votos)
Conte Lopes (PP) - 1,49% (80.052 votos)
Mario Covas Neto (PSDB) - 1,41% (75.593 votos)
Eduardo Tuma (PSDB) - 1,31% (70.273 votos)
Adilson Amadeu (PTB) - 1,25% (67.071 votos)
Souza Santos (PRB) - 1,04% (55.924 votos)
Ricardo Nunes (PMDB) - 1,02% (54.692 votos)
Celso Jatene (PR) - 1,00% (52.715 votos)
Eliseu Gabriel (PSB) - 0,98% (52.355 votos)
Rodrigo Goulart (PSD) - 0,92% (49.364 votos)
Fernando Holiday (DEM) - 0,90% (48.055 votos)
Atilio Francisco (PRB) - 0,88% (46.961 votos)
Ota (PSB) - 0,86% (45.915 votos)
Senival Moura (PT) - 0,85% (45.320 votos)
Patricia Bezerra (PSDB) - 0,84% (45.285 votos)
João Jorge (PSDB) - 0,79% (42.404 votos)
Aurélio Nomura (PSDB) - 0,78% (41.954 votos)
Soninha (PPS) - 0,75% (40.113 votos)
Edir Sales (PSD) - 0,73% (39.062 votos)
Gilson Barreto (PSDB) - 0,72% (38.564 votos)
André Santos (PRB) - 0,70% (37.393 votos)
Daniel Annenberg (PSDB) - 0,69% (36.983 votos)
Alfredinho (PT) - 0,68% (36.324 votos)
Toninho Paiva (PR) - 0,66% (35.219 votos)
Juliana Cardoso (PT) - 0,65% (34.949 votos)
Sandra Tadeu (DEM) - 0,64% (34.182 votos)

Rute Costa (PSD) - 0,63% (33.999 votos)
Police Neto (PSD) - 0,63% (33.537 votos)
Donato (PT) - 0,61% (32.592 votos)
Noemi Nonato (PR) - 0,60% (32.116 votos)
Jair Tatto (PT) - 0,58% (30.989 votos)
Gilberto Nascimento Jr (PSC) - 0,57% (30.382 votos)
Adriana Ramalho (PSDB) - 0,56% (29.756 votos)
Camilo Cristófaro (PSB) - 0,55% (29.603 votos)
Reis (PT) - 0,55% (29.308 votos)
Paulo Frange (PTB) - 0,55% (29.242 votos)
Ricardo Teixeira (PROS) - 0,53% (28.515 votos)
Fabio Riva (PSDB) - 0,52% (28.041 votos)
Gilberto Natalini (PV) - 0,52% (28.006 votos)
Alessandro Guedes (PT) - 0,50% (26.780 votos)
Arselino Tatto (PT) - 0,50% (26.596 votos)
George Hato (PMDB) - 0,49% 26.104 votos)
Isac Felix (PR) - 0,48% (25.876 votos)
Aline Cardoso (PSDB) - 0,48% (25.769 votos)
Claudinho de Souza (PSDB) - 0,46% (24.923 votos)
David Soares (DEM) - 0,46% (24.892 votos)
Dr. Milton Ferreira (PTN) - 0,41% (21.849 votos)
Rinaldi Digilio (PRB) - 0,39% (20.916 votos)
Janaina Lima (NOVO) - 0,36% (19.425 votos)
Claudio Fonseca (PPS) - 0,34% (18.444 votos)
Toninho Vespoli (PSOL) - 0,30% (16.012 votos)
Zé Turin (PHS) - 0,28% (14.957 votos)
Sâmia Bomfim (PSOL) - 0,23% (12.464 votos)
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MULHERES ELEITAS
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TOTAL: 8 Vereadoras

Patricia Bezerra (PSDB) - 0,84% (45.285 votos)
Soninha (PPS) - 0,75% (40.113 votos)
Edir Sales (PSD) - 0,73% (39.062 votos)
Noemi Nonato (PR) - 0,60% (32.116 votos)
Adriana Ramalho (PSDB) - 0,56% (29.756 votos)
Aline Cardoso (PSDB) - 0,48% (25.769 votos)
Janaina Lima (NOVO) - 0,36% (19.425 votos)
Sâmia Bomfim (PSOL) - 0,23% (12.464 votos)
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ELEITORES PARA 2020

MYLENETUBERO 19803https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/1-em-5-moradores-de-sp-admite-nao-votar-por-medo-do-coronavirus-mostra-datafolha.shtml
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VOCÊ SABIA QUE...?

DESIGUALDADE RACIAL: salário de mulheres brancas e negras, a diferença pode
chegar a até 71%
ASSÉDIO NO TRANSPORTE: 63% das paulistanas já foram assediadas na cidade,
sendo que destes,  46%, no transporte público (Rede Nossa São Paulo)
VIOLÊNCIA SEXUAL E DOMÉSTICA: 42,6% das jovens de 16 a 24 anos afirmam ter
sofrido algum tipo de violência ou agressão nos últimos 12 meses. 76% da violência
partiu de um agressor conhecido pela vítima. 42% dos casos acontece dentro da casa
da própria vítima, mas 52% não toma providências
DESIGUALDADE NO MERCADO DE TRABALHO: salário médio da mulher é 23,5%
menor do que dos homens (em mesmos cargos)

https://www.estrategiaods.org.br/article/os-desafios-das-mulheres-na-atualidade/
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PRONTXS PARA

@poderosasdebatom @poderosasdebatom
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