
Rosilene Corrêa como pré-candidata do PT ao GDF 

  

  

  

Ao GTA Nacional do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, 

  

O Distrito Federal hoje é governado por Ibaneis Rocha, aliado de Jair Bolsonaro. Ibaneis 

aplica a mesma política neoliberal de Bolsonaro e Paulo Guedes, com cortes de direitos 

e de políticas públicas, com privatização de bens públicos, terceirizações e desmonte do 

Estado, o que afeta diretamente as mulheres. 

O governo de Ibaneis Rocha é profundamente desconectado da realidade das mulheres 

em toda nossa diversidade e segue promovendo o esvaziamento das políticas públicas e 

o sucateamento da Rede de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência. 

Portanto, é papel do PT, com o protagonismo das mulheres, seguir liderando a oposição 

a Ibaneis e Bolsonaro, construindo um programa de governo que se contraponha 

fortemente às políticas de ataques ao povo e que desperte novamente a esperança 

representada por Lula para o povo do DF. 

Vivemos um momento em que a participação política das mulheres vem sendo cada vez 

mais pautada pela nossa sociedade, assim como todas as nossas bandeiras de luta, as quais 

atravessam os séculos. E o PT, o partido que teve Dilma Rousseff como a primeira mulher 

presidenta do país e que é presidido atualmente pela valorosa companheira Gleisi 

Hoffmann, tem em sua história um compromisso irrestrito com as lutas das mulheres. 

Vale destacar que a única mulher governadora do Brasil atualmente é a companheira 

Fátima Bezerra, que disputará a reeleição em 2022 para continuar governando o estado 

do Rio Grande do Norte. Sua gestão à frente do RN é motivo de orgulho para todo PT e, 

em especial, para as mulheres petistas. 

Nestas eleições de 2022, sabemos que por todo o Brasil ainda é pequeno o número de 

mulheres pré-candidatas aos governos estaduais, sendo o DF um dos poucos estados a 

apresentar o nome de uma mulher para disputar o governo local, a companheira do PT, 

Rosilene Corrêa. Entendendo a absoluta importância de termos mais mulheres petistas 

ocupando esses espaços, sua pré-candidatura se faz imprescindível neste momento.  

A companheira Rosilene tem uma profunda trajetória de luta, sendo uma das lideranças 

políticas mais reconhecidas em nossa cidade. É professora, vice presidenta do PT-DF, 



diretora do Sindicato das Professoras e dos Professores (SINPRO-DF), diretora da CNTE. 

A vida da professora Rosilene é marcada pela luta e sua atuação agrega inúmeros setores 

em defesa de sua pré-candidatura. 

Desta forma, a pré-candidatura de Rosilene Corrêa é inovadora, forjada na relação 

orgânica com diversos setores sociais, com identidade profunda com a cidade e os 

movimentos sociais. Uma candidatura comprometida com o fortalecimento da educação 

pública, dos serviços públicos, com a geração de empregos, com a luta por mais direitos 

e políticas para mulheres, negros(as), LGBTQIA+, indígenas, pessoas com deficiência, 

povos de comunidades tradicionais, jovens e todas as parcelas sociais que são atacadas 

pelos governos de Bolsonaro e Ibaneis. Por onde passa, Rosilene recebe apoio de cada 

vez mais pessoas, seja nas atividades internas do partido, seja em atividades gerais, pois 

enxergam na companheira Rosilene um nome que os/as representa fortemente. 

Temos a certeza de que o nome da companheira Rosilene Corrêa representa novidade, 

esperança e força. E sua pré-candidatura vem sustentada por pessoas que acreditam e 

lutam para que tenhamos novamente um governo liderado pelo PT no DF. Importante 

ressaltar que Rosilene tem apoio de diversas tendências internas do PT, além de seu nome 

ser recebido com entusiasmo, inclusive, por outros partidos do campo democrático e 

popular. 

Compreendendo a importância de termos mais mulheres na política, sobretudo, 

disputando governo estaduais, neste momento tão crucial de nossa história, consideramos 

que a  pré-candidatura da Rosilene Corrêa representa um forte avanço em nossas lutas e 

o PT tem muito a ganhar com sua disposição para disputar o Executivo local e, com toda 

força de nossa militância, ser eleita a primeira governadora mulher do DF. 

 

Brasília, 15 de março de 2022 

 

Assinam: 

Andreza Silva Xavier - Secretária de Mulheres PT- Distrito Federal 

Thatiane Nicácio - Secretária de Mulheres PT- Alagoas 

Paula Menezes - Secretária de Mulheres PT- Pernambuco 



Andréa Cangussú - Secretária de Mulheres PT - Minas Gerais 

Fabiana Santos - Secretária de Mulheres do PT -Rio de Janeiro 

Jazian Mota Dos Santos - Secretária de Mulheres do PT - Bahia  

Maria Jocicleide Lima de Aguiar - Secretária de Mulheres PT - Acre 

Ana Cléia Gomes da Silva - Secretária de Mulheres PT-Tocantins 

Zenaide Lustosa - Secretária de Mulheres PT- Piauí 

Brisa Bracchi - Secretária de Mulheres PT- Rio Grande do Norte 

Maria Adriana Oliveira - Secretária de Mulheres PT- Maranhão 

Fabíola Ferreira Ocampo - Secretária de Mulheres PT- Rondônia 

Fernanda Maria Souza - Secretária de Mulheres PT- Espírito Santo 

Antônia Pedrosa Vieira - Secretária de Mulheres PT- Roraima 

Marina Ricardo Nunes Viana - Secretária de Mulheres PT- Mato Grosso do Sul 

Danielle Santa Brígida - Secretária de Mulheres PT- Pará 

Lucimar Nascimento - Secretária de Mulheres PT- Goiás 

Lígia da Silva Viana - Secretária de Mulheres PT - Mato Grosso 

Maria Tereza Capra - Secretária de Mulheres PT - Santa Catarina 

Priscila Kelly de Alencar Silva - Secretária de Mulheres do PT- Paraíba 

Fátima Bandeira - Secretária de Mulheres PT-Ceará 

Sissa Carvalho - Secretária de Mulheres do PT- Sergipe  

 

 

 


