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Democracia, uma poderosa aliada
Participação feminina em instâncias de poder precisa aumentar

É no regime demo-
crático que a luta 
por igualdade de 

oportunidades pode se 
manifestar e ampliar. 
Exatamente por isso, a 
democracia é uma gran-
de aliada das mulheres 
para conquistar direitos 
e políticas públicas que 
de fato representem seus 
interesses e contribuam 
para a criação e garantia 
de condições igualitárias 
entre os gêneros.

No entanto, o número de mu-
lheres em cargos públicos ainda 
é reduzido. No Grande ABC, por 
exemplo, não há hoje nenhuma 
prefeita, acompanhando um declí-
nio registrado nas últimas eleições 

2010, por exemplo, segun-
do divulgado pela ONU, a 
média de participação era 
de 19%, numa escala que, 
entre outros recortes, vai 
de 9,2% nos estados árabes, 
22,7% na América e 42,1% 
nos países nórdicos.

Mesmo a política de co-
tas nas eleições nacionais 
não vem resolvendo essa 
situação, porque muitas 
candidatas apontam que 
são “esquecidas” por seus 
partidos nas campanhas. 

“É necessário transformar também 
a política para se alcançar a igual-
dade de gênero. E isso só se faz com 
mais participação feminina e o for-
talecimento da democracia”, aponta 
a diretora sindical Anaide Silva.

A cada 11 minutos uma mu-
lher é estuprada no Brasil. 
A cada duas horas, uma é 

assassinada. As agressões acontecem 
dentro e fora de casa, por maridos, 
companheiros, parentes. Em muitos 
dos casos de estupro, quem leva a 
culpa é a vítima – por estar onde 
“não podia”, por vestir o que “não 
devia”. Agressões físicas, morais e 
assédios são constantes na rotina das 
brasileiras, independentemente da 
faixa etária e condição social.

Não existem justificativas. Os cri-
mes acontecem apenas pelo fato de 
as vítimas serem mulheres, caracte-
rizando feminicídio e misoginia – a 
aversão ao sexo feminino. “Existe 

em todo o Brasil: em 2016 foram 
641 eleitas neste cargo, ou 11,57% 
do total, representando queda de 
11,84% em relação a 2012. Mun-
dialmente, o percentual de repre-
sentação feminino em instâncias de 
poder público também é baixo. Em 

Violência: Vítimas independem 
da idade e condição social

Apesar de avanços, agressões ainda fazem parte da rotina das mulheres

uma cultura que favorece apenas ao 
homem o direito de existir com dig-
nidade, como se as mulheres fossem 
cidadãs de segunda classe. Avançamos 
muito, mas a luta contra esse tipo 
de violência não pode parar nunca”, 
afirma a diretora sindical Alexandra 
Costa, lembrando a importância de 
políticas públicas de proteção a meni-
nas e mulheres, que já existem e pre-
cisam ser ampliadas, e a lei Maria da 
Penha, referência no assunto mas que 
também depende de mais agilidade e 
estrutura da Justiça.

Nas últimas décadas, a internet e 
as redes sociais também vem contri-
buindo com esse debate. Apesar dos 
ataques virtuais, cresce o número 

daqueles que denunciam e se unem 
contra os agressores, assim como é 
ampliada a discussão de gênero. “É 
preciso que se eduquem também os 
meninos, para que desde pequenos 
aprendam o respeito à igualdade”, 
destaca a diretora sindical Adnea 
Aparecida Rodrigues da Silva .
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Reforma da Previdência é 
ainda pior para as mulheres
Projeto do governo Temer só reforça desigualdade já existente

Por que a reforma da Previdên-
cia, que já nasce injusta para 
todos os trabalhadores, vai 

penalizar ainda mais as mulheres? 
Por várias razões, entre elas o fato de 
que as mulheres já trabalham mais 
e têm mais dificuldades em se man-
ter de forma contínua no sistema 
previdenciário. Ao equipar homens 
e mulheres, a reforma reforça a de-
sigualdade existente na sociedade, 
piorando condições de trabalho e 
vida das brasileiras.

“As mulheres, ao longo da vida 
laboral, têm mais dificuldade de 
contribuir com a Previdência, seja 
porque estão em trabalhos mais 
precarizados e sem direitos, seja 
pelo exercício da maternidade obri-
gatória, do trabalho doméstico e de 
cuidados cujas tarefas ainda recaem 

Reação nas ruas 
no 8 de Março

A reação à reforma da Previdên-
cia pretendida pelo governo Temer 
vai marcar as manifestações do 8 de 
Março, Dia Internacional da Mu-
lher, programadas pelas entidades 
cutistas. “A reforma piora a vida de 
homens e mulheres e abre espaço 
para os bancos, que vão ampliar 
a oferta da previdência privada”, 
aponta a diretora sindical Inez 
Galardinovic.

É um desmonte que faz parte 
do projeto neoliberal do governo, 
de apoio ao mercado e às priva-
tizações, com o Estado ausente 
da sociedade. “A Previdência que 
queremos respeita e reduz as de-
sigualdades sociais. E isso passa 
também pela elaboração de políti-
cas públicas e melhores condições 
de trabalho, tais como a oferta de 
mais creches, salários iguais aos 
dos homens, atenção aos idosos e 
deficientes, normalmente cuidados 
por mulheres, relações comparti-
lhadas entre homens e mulheres”, 
aponta Inez.

sobre elas”, descreve em artigo Sonia 
Coelho, integrante da equipe técnica 
da SOF - Sempreviva Organização 
Feminista, e militante da Marcha 
Mundial das Mulheres.

Ela destaca ainda que mulheres 
possuem jornada de trabalho pro-
dutivo média de 35 horas semanais 
que, somada ao trabalho doméstico 
e de cuidados (média de 21 horas 
semanais), é superior à jornada de 
trabalho dos homens (média de 42 
horas semanais no trabalho formal 
e 10 horas semanais de trabalho 
doméstico). Além disso, têm salá-
rio 30% inferior ao dos homens e, 
quando se aposentam, seu benefício 
é menor. A situação é ainda mais gra-
ve para trabalhadoras rurais, idosas, 
negras e professoras, que perdem o 
direito à aposentadoria especial. 
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Cargos de decisão nos bancos ainda são masculinos

O 8 de março resulta de lutas e 
reivindicações das mulheres (princi-
palmente nos EUA e Europa) por me-
lhores condições de trabalho e direitos 
sociais e políticos. Essas lutas tiveram 
início na segunda metade do século 
XIX, e a data deriva de algumas dessas 
manifestações. 

A primeira teria ocorrido em 8 de 
março de 1857, quando trabalhadores 
de uma indústria têxtil de Nova York 
fizerem greve e foram reprimidos com violência. Na mes-
ma data, em 1908, trabalhadoras do comércio de agulhas 
daquela cidade promoveram protesto para lembrar a 
greve de 1857, exigir o voto feminino e o fim do trabalho 
infantil. O movimento também foi reprimido pela polícia.

Já em 25 de março de 1911 cerca de 145 trabalhadores, 

Entre os meses de de-
zembro/2016 e feve-
reiro/2017) o Sindica-

to realizou uma pesquisa de 
caráter sócio cultural entre 
os bancários da região do 
Grande ABC. Embora em 
conclusão, – e com dados 
ainda parciais – observa-se 
uma tendência que nos re-
vela uma questão intrigante: 
mesmo a maioria dos traba-
lhadores da região sendo do 
sexo feminino (em torno de 
60%), as bancárias não assumem, 
na mesma proporção, os cargos de 
maior responsabilidade. Aqueles 
que dizem possuir “sozinhos” a 
responsabilidade na agência, ou 
mesmo os que “dividem” a respon-
sabilidade com alguém são, em sua 
maioria, homens. 

É verdade que a diferença entre 

o percentual de bancários que assim 
responderam, comparado com o das 
bancárias, é pequena. De qualquer 
forma, os números indicam que 
os espaços de comando são, ainda, 
masculinos. O que chama a atenção 
é o percentual dos que responderam 
“não ter nenhuma responsabili-
dade na agência”. É significativa 
a diferença, desfavoravelmente às 

mulheres, entre os bancários 
e bancárias que dizem não 
estar em nenhum cargo de 
comando ou responsabilida-
de. Desse item da pesquisa 
somente a questão que arguia 
sobre gerenciar carteiras de 
“baixa” ou “alta” renda é que 
homens e mulheres apresen-
taram situações similares. 
Disso podemos concluir 
que, a despeitos de mulhe-
res terem obtido avanços na 
conquista do “mercado de 

trabalho”, é necessário que possuam 
mais oportunidades nos espaços de 
maior prestigio. Não há dúvida de 
sua competência, mas não podemos 
negar que o mundo dos negócios 
ainda é comandado pelos homens. 
Por isso, o mês de março não é um 
mês de “comemoração”, mas de 
reflexão!!!

8 de março, uma data e muitas lutas
em sua maioria mulheres, mor-
reram queimados num incêndio 
numa fábrica de tecidos em 
Nova York. O impacto da tragé-
dia, causada por más condições 
de trabalho e segurança, trouxe 
avanços nas leis trabalhistas.

O nascimento da data como 
Dia Internacional da Mulher 
ocorreu em 1910, durante con-
ferência na Dinamarca. Não foi 

só uma homenagem, mas também uma forma de se obter 
apoio internacional ao direito ao voto feminino. Apenas 
em 1975, porém, quando se celebrou o Ano Internacional 
da Mulher, a ONU adotou o 8 de Março como Dia Inter-
nacional da Mulher.

Fonte: http://www.suapesquisa.com
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