
2º Encontro Nacional do MML – Ficha de Inscrição 
"CONSTRUINDO UM CAMINHOS DE RESISTÊNCIA E LUTA DAS MULHERES TRABALHADORAS CONTRA A 

OPRESSÃO E EXPLORAÇÃO!"      Dias 21 E 22 DE ABRIL 

Local: Sindicato dos Metroviários de SP São Paulo – SP 

 

 

Orientações aos participantes do 2º Encontro 

Nacional do MML 
 

IMPORTANTE TOMAR A VACINA DA FEBRE AMARELA !!! 

A vacina tem de ser tomada 10 dias antes da data do encontro para que tenha eficácia. 

As inscrições serão realizadas mediante envio da ficha de inscrição (que se encontra abaixo) 

e envio de comprovante de depósito bancário identificado (nominal) digitalizado para o e-

mail: mulheresemlutanacional@gmail.com 

Obs. Colocar no assunto do e-mail: Comprovante de Inscrição. 

Atenção! 

1º passo: Preencher o Formulário de Inscrição 

2º passo: Enviar comprovante de depósito para o e-mail acima descrito  

3º passo: Realizar depósito do valor da inscrição (atenção com as datas) 

4º passo: Aguardar confirmação da Comissão Organizadora por e-mail 

ATENÇÃO AOS PRAZOS ! 

Prazo para inscrição: até o dia 15 de Abril 

Prazo para deposito da(s) taxa(s): 18 de Abril 

Valor das Inscrições 

Delegações de Sindicatos R$ 170,00 

Delegações de Oposições e Minorias R$ 100,00 

Delegações de Estudantes, Movimentos Sociais e de combate as opressões R$ 60,00 

Nestes valores estão inclusos: material do encontro, alimentação e creche. 

Dados para depósito 

Nome: CSP CONLUTAS 

CNPJ: 07.887.926/0001-90 

Banco do Brasil 

Agência 0303 - 4 

Conta Corrente: 111.032-2 

Aguarde a confirmação da inscrição via e-mail. 

Não esqueça de Levar o comprovante de Depósito no dia do evento, é obrigatório ! 

OBS: Caso o comprovante de deposito seja de mais de uma taxa, enviar junto ao 

comprovante a listagem de nomes correspondente a taxa. 

 

mailto:mulheresemlutanacional@gmail.com


Observação: 

É IMPORTANTE LEVAR ITENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE E IDADE DA CRIANÇA COMO 

FRALDAS DESCARTÁVEIS, LENÇO UMIDECIDO, MAMADEIRA, PAPINHA, ROUPINHAS PARA 

TROCA, TOALHAS 

Irá precisar da declaração de participação do evento? * 

Sim 

Não 

 

Grupos de Discussão 

OBS1: As discussões nos grupos terão como base a atualização das resoluções aprovadas no 

1º Encontro Nacional, acrescidos dos temas em destaque que não foram objeto de discussão 

no referido evento. 

OBS2: podem ser enviadas propostas de resolução sobre os referidos temas até a data de 15 

de Abril, para o e-mail mulheresemlutanacional@gmail.com, colocar no assunto do email: 

proposta de resolução, discriminar no corpo do e-mail a qual tema se refere a proposta de 

resolução.  

OBS3: Caso a resolução não tenha referência com os temas supracitados, devem ser 

enviados a organização do evento até o dia 10 de abril para verificação de inclusão e, nesse 

caso, envio as participantes com tempo hábil para o debate.  

Qual Grupo de discussão irá participar?  

Mulheres negras e a luta contra a opressão 

Mulheres e orientação sexual 

Mulheres e identidade de gênero 

Mulheres e a luta por creches/ educação infantil 

Mulheres aposentadas 

Mulheres jovens 

Mulheres operárias 

Mulheres do campo 

Mulheres e espaços sindicais 

Mulheres indígenas 

Mulheres e a luta pela legalização do aborto 

Mulheres e a luta pelo território 

Mulheres e a luta contra o padrão estético/gordofobia 

Mulheres e encarceramento 

Mulheres e a luta contra a violência machista 

Mulheres e a luta por saúde integral 

Mulheres e manifestações culturais 

Mulheres e a luta pela educação 

Mulheres e relações internacionais 

Bom Encontro a Todas! 
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