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Por mais mulheres nas esferas
de poder e de decisões

S

Sexo frágil, não foge à luta”, cantou Rita
Lee. Mulher. Roqueira. Transgressora.
Cantou em 1982, época em que a luta
emancipatória da mulher ainda engatinhava no
Brasil. 125 anos após a morte de 130 operárias durante repressão a uma greve por
melhores salários e redução da jornada de trabalho, em Nova Iorque.
Mais de uma década depois do
movimento contra a exploração comercial da beleza feminina, durante concurso para
escolher a Miss América, em
Atlanta. Manifestação que
ﬁcou mundialmente conhecida como a queima do
sutiã. 50 anos depois da
instituição do voto feminino no nosso país. Cantou
e gritou “nem só de cama
vive a mulher”. Ressigniﬁcou o sentido do
rosa. Chocou o país. E
Rita Lee estava certa.
Vivemos de muito
mais. De política, por
exemplo.
2014. 34 anos após o Cor de
Rosa Choque de Rita, o Brasil
avançou muito e com ele a luta da
mulher pela conquista dos espaços de poder. A eleição de Dilma
Rousseff, ex-guerrilheira e expresa política, é a coroação
máxima desta conquista e
abriu ainda mais o caminho
para a inserção de mulheres
na política. Segundo registros do Tribunal Superior
Eleitoral, 64% do número
de ﬁliações em algum
partido político, entre outubro de 2012 e outubro de
2013, foram feitas por
mulheres. 88.545 novas
mulheres engajadas partidariamente.
Neste ano de 2014,
ano eleitoral, também
comemoramos 82
anos da conquista do
voto e somos 51% da
população apta a

votar. Infelizmente, porém, as estatísticas
altas não reﬂetem no número de mulheres
ocupando cadeiras nos parlamentos. O Brasil está somente na 156º colocação quanto à
representatividade feminina no Poder
Legislativo (Senado Federal, Câmara Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras
Municipais), segundo levantamento feito
em 188 países pela União Interparlamentar,
organização que reúne informações sobre
Parlamentos de todo o mundo.
Esta triste posição nos mostra de forma
crua que precisamos avançar mais na ocupação desses espaços de poder e de decisões que alteram, mudam e transformam a
vida de todos nós. Assumir de vez a condução de políticas públicas que nos levem à
construção da sociedade que queremos:
mais igualitária, plural e justa.
Vencido o choque cor de rosa, passa da
hora de assumirmos a intensidade do lilás e
intensiﬁcarmos nossa luta por mais equidade e menos sexismo. Precisamos vencer as
velhas cantilenas que inibem a participação
da mulher nos pleitos eleitorais e mudar o
jogo, cujas regras já há muito tempo postas
prejudicam e desequilibram, ainda no nascedouro, o lançamento de candidaturas
femininas para as disputas eleitorais.
Regras que nada mais são que manobras
para a perpetuação do sistema machista e
patriarcal da sociedade brasileira, onde,
infelizmente, ainda é predominante o pensamento de que política não é coisa de
mulher. Pior, mulher não gosta de política.
Sim. Gostamos de política sim, senhores.
De política, economia, educação. E sabemos fazer. Somos capazes de variadas atuações na organização e no sustento familiar e
no arranjo social. Assim, faço um chamamento a todas as mulheres, neste mês que
nos representa: se somos a maioria da população e a maioria do eleitorado, vamos fazer
valer nosso direito de participar ativamente
dos espaços de poder, de decisão e de construção das nossas cidades, nosso estado e
nosso país. Estamos prontas.
Iêda Leal
Presidenta do Sintego
Professora da Rede Pública de Ensino
Conselheira do Conselho Estadual
de Educação (CEE/GO)
Secretária de Combate ao Racismo da CNTE
Coordenadora do Centro de Referência Negra Lélia Gonzales
Secretária da Igualdade Racial da CUT/GO
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Revista Mátria retrata a
luta da mulher por igualdade

O

Sintego
lançou em
Goiânia,
no último dia 25, o
novo número da
Revista Mátria,
uma publicação da
CNTE, que nesta
edição lembra o 8
de março com
reportagens que
abordam os desaﬁos e a realidade na
luta por mais igualdade de gênero e
oportunidades. A
publicação traz
reﬂexões sobre o Revista Mátria retrata a luta da mulher pela igualdade
papel feminino no
poder, a experiêntra a mulher, principalmente no
possibilitaram chegar onde estacia de grandes líderes e os temas
ambiente familiar.
mos para que possamos avançar
que serão debatidos, em abril, na
Iêda lembra ainda do papel
cada vez mais no respeito que
Conferência Mundial de Mulhedos educadores na transformamerecemos enquanto pessoas
res, realizada pela Internacional
ção e construção de uma nova
integrantes ativas dessa sociedada Educação.
sociedade. “Nós, educadores,
de e na ocupação de espaço com
Para a presidenta do Sintego,
temos um papel importante para
oportunidades iguais e valorizaIêda Leal, o dia 8 de março deve
mudar esse cenário, por isso,
ção igual”, disse.
ser vivido como uma data imporlanço aqui um desaﬁo: que cada
Eva Assis, secretária da
tante, mas não única para o comuma e cada um de vocês comece
Mulher do Sintego, relatou a
bate ao preconceito de gênero, as
a discutir em casa, no local de
participação da entidade no Condesigualdades e a violência que,
trabalho e com amigos a luta e a
selho Estadual da Mulher e no
infelizmente, ainda é grande conconquista das mulheres que nos
Núcleo de Enfrentamento ao

Tráﬁco de Pessoas e também
lembrou a importância de combater a violência e a discriminação de gênero não só no dia 8 de
março.
“O 8 de março deve ser visto
como a simbologia da luta pela
igualdade, mas todos os dias
devem ser vividos para fazer
valer nossos direitos de mulher e
de cidadã, sem preconceito, sem
discriminação e sem violência”,
disse.

80 anos de voto feminino no Brasil.
É preciso avançar nas conquistas dos espaços de poder
A conquista do voto feminino, comemorada no dia 24 de fevereiro, traz consigo uma história de muita luta e sofrimento. A presidenta da
Central Única dos Trabalhadores em Goiás, e tesoureira do Sintego, Bia de Lima, fala sobre a importância dessa conquista.

Qual a importância do voto
feminino para a sociedade?
Bia de Lima – O voto feminino é
fundamental para a história do
Brasil, para a representação das
mulheres e para a construção de
uma nova sociedade, onde não se
pode pensar sem a grande colaboração feminina em todos os
aspectos, em todos os ramos,
categorias e setores da sociedade.
Motivo que essa grande conquista precisa cada dia mais ser
ampliada, trabalhada e percorri-

da com bastante energia para que
possamos ter os resultados que
ainda estamos longe de obter na
dimensão que nós gostaríamos.
Quais são os problemas que as
mulheres ainda enfrentam
para ter representatividade
nos espaços Legislativo e Executivo?
BL – As cotas foram uma conquista importante, porém não
resolve ou não resolveu até o
presente momento a garantia
efetiva nas condições da disputa,
somente a facilidade da mulher
em entrar na competição. infelizmente (os partidos) acabam
fazendo suas deﬁnições ou suas
escolhas na hora do processo
eleitoral por conta ou da questão
do apoio ou por questão ﬁnanceira, e às vezes as mulheres estão
vindo para o processo eleitoral
muito mais pra compor a chapa
do que efetivamente para ter
resultado positivo na disputa.
Nós queremos ter as mesmas

condições e o mesmo pé de igualdade no ﬁnanciamento, na organização estrutural da campanha,
para que as mulheres possam ter
resultado positivo.
Como está a representatividade da força feminina no movimento sindical?
BL – Temos crescido de forma
muito positiva, a exemplo da
CUT Goiás e de outras CUT's
nós já temos paridade. Aqui na
CUT Goiás, já estou no meu
segundo mandato, e desde o primeiro já garantimos a paridade
na composição da direção e aprovamos agora no último congresso da CUT, a paridade para a direção nacional. Eu tenho feito um
debate na direção nacional,
inclusive, de que não basta só
trabalharmos pela paridade, mas
dentro dos níveis de importância
dos cargos na hierarquia. Não
basta só dizer que nós temos proporcionalidade e ﬁcarmos na
rabeira dentro da estrutura orga-

nizacional da composição da
CUT, essa é a nossa grande tarefa, a nossa missão, trazer mais
mulheres e as mulheres poderem
participar com competência, com
responsabilidade e fazer a diferença no mundo sindical.
Quais são os principais desaﬁos
de forma geral da mulher trabalhadora?
BL – Buscar ter o mesmo salário
exercendo a mesma função, pois
infelizmente ganhamos 30%
menos que os homens trabalhando na mesma posição; outro é
respeitar as diferenças, com as
condições de trabalho adequadas
e, por ﬁm, acabar com o assédio
moral que ainda nos assola de
forma avassaladora. Nós precisamos construir uma nova mentalidade entre homens e também
entre as mulheres e transformarmos o mundo do trabalho, para
melhor respeitar as mulheres.
Fonte: Sindsaúde
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Violência
não escolhe classe social
fundamental, a pesquisa mostrou que
25% sofrem violência física; 19%
controle ou cerceamento; 21% violência psíquico-verbal; e 11%
violência sexual.
Para a vice-presidenta do
Sintego e presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Alba Lauria,
a pesquisa é o reﬂexo de
uma sociedade ainda
machista e patriarcal em
que uma mulher que sofre
todo tipo de violência
doméstica (psíquica, física
e sexual), ainda resiste em
denunciar o companheiro
com base na afetividade que,
em muitas situações, não a
deixa perceber o sofrimento a
que está sendo submetida.
Segundo Alba, o Conselho é fruto da 4º ConfeAlba Lauria, pesquisa
rência das Mulheres e
reﬂete sociedade
luta por uma nova sociemachista e patriarcal
dade, onde as mulheres posbrasileira
sam viver em igualdade, sem
violência e com total respeito
esquisa da Fundação Perseu
aos seus direitos. Ela explica que
Abramo, realizada com mulheres
o papel do Conselho é atuar na ﬁscalide todo o país e divulgada no ﬁnal
zação das políticas públicas sob a ótica de
do ano passado, mostra que a viogênero, de forma a assegurar à população
lência doméstica é democrática e não vê
feminina o pleno exercício de sua cidadania.
classe social e nem nível de escolaridade.
“Qualquer condição que a mulher esteja,
Foram ouvidas 2.365 mulheres de 176 muni- social ou econômica, ela pode ser vítima de
cípios brasileiros e 1.181 homens, de 104,
algum tipo de violência, seja ela doméstica,
todos com idades acima de 15
sexual, psicológica e isso vai
anos. Os entrevistados resacabando com autonomia da
“Qualquer condição
ponderam sobre 20 modalimulher, porque ela tem que
que
a
mulher
esteja,
dades de violência, agrupater o direito de decisão de sua
social ou econômica,
das em controle ou cerceavida sobre o seu corpo, sobre
mento, violência física, psísuas condições de inﬂuenciar
ela pode ser vítima de
quico-verbal, sexual e asséos acontecimentos em sua
algum tipo de violêndio.
comunidade, em sua cidade e
Segundo o levantamento, cia, seja ela doméstica, romper com o legado histórisexual, psicológica e
19% das mulheres que possuco de dependência, exploraem curso superior ou mais já
ção e subordinação que consisso vai acabando com
sofreram algum tipo de vio- autonomia da mulher.” trange sua vida no plano peslência física no ambiente
soal, político e social. É nessa
doméstico; 27% algum tipo
vertente, de fazer prevalecer
de controle ou cerceamento; 21% violência
os direitos ao exercício pleno da cidadania e
psíquico-verbal e 8% violência sexual.
controle sobre sua vida que o Conselho
Já entre as mulheres que têm só ensino
atua”, explicou.
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Violência
doméstica
Qualquer ação praticada
por pessoa de convívio
no espaço doméstico
com vínculo ou não familiar e cause morte, lesão,
sofrimento físico (sexual
ou psicológico) e dano
moral ou patrimonial.
Violência Física: ameaçar com arma de fogo ou
arma branca, bater, esbofetear, empurrar, espancar, chutar, sacudir, atirar
objetos, etc.
Violência Psicológica:
ameaçar, intimidar, humilhar, proibir contato com
amigos e/ou familiares,
etc.
Violência Sexual: forçar
(com ou sem violência) o
ato sexual em momento
indesejado, obrigar a
assistir vídeos pornográﬁcos ou participar de
sexo grupal, etc.
Violência Moral: conduta que conﬁgure calúnia,
difamação ou injúria.
Violência Patrimonial:
subtração, destruição
parcial ou total de objetos, instrumento de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos
ou recursos econômicos
Denuncie a violência
Central de Atendimento à
Mulher: 190
Disque Denúncia: 197
Delegacia da Mulher –
Centro: 3201-2818
-

Região Noroeste: 32016344
Promotoria das Mulheres
do Ministério Público:
(62) 3243-8124
CUT - MULHER:
(62) 3224.0169
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Nossa luta e nossa força determinarão
os rumos da nossa sociedade
Iêda Leal - Presidenta do Sintego
aior sindicato de servidores
públicos de Goiás e um dos
maiores do Brasil, o Sintego foi
construído com a força da
mulher. Atualmente, são 11 na
direção central e mais dezenas nas Regionais. A atual presidenta, Iêda Leal de Souza,
atua na Educação há 20 anos, como professora, coordenadora pedagógica e diretora
de escola. Está há seis na direção da en dade. Foi vice-presidenta da gestão anterior é
está na presidência há quatro anos.
Iêda representa o Sintego no
Conselho Estadual de Educação e na direção execu va
da CNTE, ocupando a
pasta de Combate ao
Racismo. Como
militante do
movimento
social, é coordenadora do
Centro de
Referência
Negra Lélia
Gonzalez e
secretária
da Igualdade Racial da
CUT/GO.

M

A mulher tem 30% de espaço nos par dos polí cos, no entanto são poucas as
mulheres que entram em cargos polí cos,
na verdade elas entram apenas para cumprir a lei. Isso precisa mudar. Temos de assumir nosso papel de protagonistas no cenário polí co também.
(Eva Assis – secretária da Mulher do
Sintego)

Simbolicamente, o 8 de março
quer dizer que
todas as mulheres
estão em busca da equidade, que é o acesso aos
d i r e i to s u n i v e r s a i s q u e
devem ser garan dos com ações
que deem essa condição de igualdade de gênero. Nós que estamos na Educação lutamos por uma Educação não sexista, para que
realmente a gente tenha um mundo diferente.
(Inguileza Pires – secretária de Organização
do Interior do Sintego)

O mês de março é para nós, mulheres, um
mês signiﬁca vo na luta pela não violência e
pela não discriminação de gênero. Neste
sen do, a Educação tem o desaﬁo de
desconstruir valores machistas e sexistas,
empoderando cada vez mais as mulheres,
contribuindo assim para a formação de uma
sociedade mais justa. Vamos à luta,
companheiras!

(Roseana Ramos – secretária da
Igualdade Racial do Sintego)
A mulher brasileira tem uma das
leis mais avançadas do mundo
para protegê-la da violência,
que é a Lei Maria da Penha,
e não precisa mais se
calar com medo do seu
agressor. Só denunciando é que vamos
conseguir acabar
com a violência
domés ca.
Teresinha Barbosa –
secretária de
Assuntos
Educacionais e
Culturais do Sintego
A mulher tem
ocupado cada vez
mais espaço na
sociedade, se tornou
importante na polí ca,
com a eleição da
presidenta Dilma. Somos
também vereadoras,
deputadas estaduais e federais e
estamos caminhando cada dia mais
p a r a essa independência plena. Não
que o homem não seja
importante, mas eu acho que o
8 de março mostra a força e a
independência que a mulher
conseguiu através de luta.

(Suely Correia – secretária
para Assuntos do Pessoal
Administra vo do Sintego)

Desde tempos passados mostramos que somos guerreiras, nós lutamos muito por melhorias para as mulheres,
salário digno, reconhecimento proﬁssional e conquistamos muito
ao longo dos tempos. Nós mulheres estamos batalhando na polí ca
é um exemplo de avanço. Muito além de ter só responsabilidades
dentro de casa e conquistaremos ainda mais.

Nós precisamos ter igualdade dentro da
sociedade e proposta para a solução
deste problema é con nuar lutando por
uma sociedade onde os direitos são iguais e que
não sejam deﬁnidos pelo sexo, ou pela orientação sexual, é superar as
desigualdades de gênero.

(Valdete Santana – Diretora do Sintego)

(Dinair Furtado – secretária de Saúde do Trabalhador do Sintego)

