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1º
Toda mulher brasileira
Tem que se conscientizar,

Que política é necessário
Pra juntas representar.
E conquistar direitos
E poder se organizar.
Ser cidadã hoje em dia
É saber participar,
Construindo as propostas
De forma bem popular,
Exigindo os direitos
De ser votada e votar.
A política é uma arma
Pra exercer a cidadania.
É um direito do povo
Defender a democracia.
Mulher que sabe lutar
Sobe de categoria.
2º
Nossa constituição
Nos garante a liberdade,
O que preciso fazer
É lutar por igualdade,
Defender nossa família
E toda comunidade.
O compromisso político
De toda mulher atuante
Garante a sociedade
Uma defesa importante.
Unidas podemos ter
Um Brasil mais confiante.
Temos que ter garantias
De um Estado democrático
Que nos garante o direito
De não sermos segregados/as,
Superar a humilhação
Sem sermos subjugados/as.
3º
trabalhar é um direito
que a mulher conquistou,
mas ainda tem barreiras
que ainda não superou.
Temos que juntas lutar
E mostrar nosso valor.
A mulher candidata
Tem que se aprimorar
E procurar debater,

Sabendo argumentar,
Buscar o conhecimento
E saber politizar.
Para saber escolher
Nossos/as representantes
Devemos priorizar
Uma conduta brilhante,
Honradez e competência
São valores importantes.

4º
Sendo a mulher candidata:
Prefeita ou Vereadora,
(Deputada ou governadora)
Poderá participar
De forma propagadora
Ajudando a conscientizar
As mulheres eleitoras.
Toda mulher no poder
Deverá fortalecer
Sua representação
Sabendo estabelecer,
Defendendo a igualdade
Dos que vivem a sofrer.
A situação da mulher,
Na política nacional,
Precisa modificar
De forma original,
Ganhando as eleições
Do poder municipal (estadual e nacional).
5º
A mulher vereadora
(deputada ou senadora)
Constrói a legislação,
Defende Políticas Públicas,
Enfrenta qualquer questão,
Protegendo as mulheres
Contra a violação.
Sendo ela uma prefeita
Que sabe administrar,
Saber honrar seu mandato,
Procurando formular
Educação para todos/as
Moradia e bem estar.
Os direitos das mulheres

Tem que saber defender,
Assistência e saúde
E a prevenção proceder,
Ensinando todo dia
A saúde proteger.

Tenha sempre consciência
Na hora que for votar,
Afirmando as semelhanças
Muito vai colaborar,
Fortalecendo a bancada
Que vai nos representar.

6º
direito à alimentação,
segurança e lazer
são pontos obrigatórios
pra política defender,
Formação profissional
Pra mulher sobreviver.

Vamos todas nesta luta
Defendendo com muito ardor
Os direitos e os deveres
De um povo sofredor.
A liberdade começa
No direito ao amor.

Combater a violência
Que vem sofrendo a mulher,
Com a Lei Maria da Penha
O homem não faz o que quer.
Sabendo denunciar:
A lei protege a mulher.

Mais um ano de eleição
Vamos ter que enfrentar.
Por isto querida amiga,
Não esqueça de votar
Na bancada feminina
Que vai nos representar.

Saber combater o tráfico
É luta fundamental,
Esclarecendo a mulher
Do turismo sexual,
Defendendo a eliminação
Com assistência integral.
7º
O combate à violência
Que hoje a mulher sofre
Depende de sua luta
Desde o sul até o norte,
Combatendo sempre unidas
Seremos muito mais fortes.
Pra mulher participar
E ser uma militante,
Precisa mobilizar
De forma bem atuante,
Defendendo a ação política
Junto ao seu (ou sua) representante.
A mulher candidata
Deve sempre aprimorar
Suas ideias políticas
Pra poder facilitar,
Conquistando a liberdade
E poder administrar.

8º

