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Lideranças denunciam aumento do conservadorismo e defendem necessidade da ocupação dos espaços públicos

as últimas quinta e sexta-feira (24
e 25) foi realizado em Recife/PE o
1º Encontro Nacional da Mulher

Trabalhadora nas Indústrias da Constru-
ção e do Mobiliário, com a presença de
lideranças femininas de Pernambuco,
Paraíba, São Paulo, Paraná, Mato Gros-
so do Sul, Ceará e Bahia. O evento deba-
teu a conjuntura e as pautas da mulher
trabalhadora e teve início com uma apre-
sentação de frevo e capoeira, realizada
por artistas locais.

ABERTURA - Na mesa de abertura,
Dulcilene Moraes, secretária de Mulheres
da Conticom, membro do Conselho Mun-
dial da Internacional da Construção e da
Madeira (ICM) e presidente do Sindicato
dos Trabalhadores da Construção de Re-
cife (Marreta), destacou que neste mo-
mento de crise econômica e política, o
setor mais penalizado da sociedade são
as mulheres. “A gente vê que o primeiro
ato pós impeachment foi acabar com a
Secretaria Nacional da Mulher e todo esse
planejamento político visa paralisar a clas-
se operária. Estamos pagando a conta na
reforma da previdência, na reforma tribu-
tária, nos cortes da saúde e educação.
Nós mulheres já tínhamos pouca repre-
sentação no Congresso e, com essa cri-
se, ela foi reduzida. Já no mercado de tra-
balho, além de ter um salário 30% menor
para a realização da mesma atividade, as
mulheres são as primeiras a serem demi-
tidas”, afirmou.

SAUDAÇÃO - Ao lado de Dulcilene,
compuseram a mesa Edna Santos, repre-
sentando a Conticom; Marina Gurgel, re-
presentando a ICM; Mario Cesar, repre-
sentando o Ministério do Trabalho e Em-
prego/PE; Liana Araujo, da CUT/PE; Ma-
ria Neuma Lira, secretaria da Mulher CUT/
PE e Edvan, representante da Federação
da Construção Norte-Nordeste. Todos  fi-
zeram um breve saudação aos participan-
tes e aos 30 anos da organização de
mulheres dentro da CUT.

PRECONCEITOS - No primeiro dia
também houve uma apresentação de
Marilaine Oliveira, pesquisadora da Uni-
camp, que falou sobre mulheres no traba-
lho e no sindicalismo. Marilaine destacou
que “em uma sociedade marcada por
múltiplas desigualdades,
sejam elas regionais, de
gênero, raça ou orientação
sexual, em um contexto
de crise como o que esta-
mos vivendo, estas se exa-
cerbam demais. Sejam
nos Estados Unidos e na
Europa com relação aos
imigrantes, ou o Brasil na
relação nordeste/sudeste,
assim como a desigualda-
de entre homens e mulhe-
res. Estamos em um con-
texto de muito conservado-
rismo, em que a todo tem-
po está sendo questiona-
da a legitimidade da ocupação dos espa-
ços públicos pelas mulheres”.

DUPLA JORNADA - Marilaine também
destacou que o “perfil masculino da cons-
trução e das indústrias, de forma geral,
não tem nada de natural, são processos
e construções sociais. São papeis deter-
minados, em uma dimensão cultural que
se reproduz da maneira que convém a
essa sociedade, fazendo com que as
mulheres fiquem responsáveis pelo que
chamamos de reprodução social, cuidan-
do da família, dos idosos, dos filhos, da
casa, etc. Assim o estado não fica res-
ponsável por estas tarefas, oferta muito
pouco esses serviços públicos”.

APOSENTADORIA - A pesquisadora
também frisou que “ao mesmo tempo,
para o capital é importante que as mulhe-
res estejam no mercado de trabalho. Hoje
90% das mulheres que trabalham são res-
ponsáveis por tarefas domésticas e gas-
tam em média 21 horas por semana, en-
quanto os homens gastam menos de 10

horas. Ou seja, não tem nenhum favor no
fato de as mulheres se aposentarem cin-
co anos antes que os homens, pois ao
longo de toda a sua vida a mulher tem a
jornada de trabalho mais extensa. As ta-
xas de desemprego sempre são o dobro

para as mulheres. O trabalho doméstico,
que havia caído nos últimos anos, voltou
a crescer depois de 2015. Isso acontece
porque o trabalho mais precário é o que
aparece de imediato”.

ESCOLARIDADE MAIOR – Outro pon-
to importante é a qualificação.  Marilaine
ressaltou que “desde os anos 90 as mu-
lheres têm escolaridade maior que os
homens no Brasil. E isso não representa
uma melhor inserção no mercado de tra-
balho. Não tem promoção para as mulhe-
res, não tem investimento em qualifica-
ção, não tem salário igual para trabalho
igual. Até no meio sindical, muitas vezes,
quando é ocupado por homem o cargo
parece ter outra conotação. As mulheres
secretárias gerais fazem atas, mulheres
tesoureiras são basicamente contadoras,
enquanto homens nesses cargos têm
espaço de poder e decisão, são cargos
políticos”.

O primeiro dia foi encerrado com um
tour por Recife e a história da cidade.

ENCONTRO NACIONAL DA MULHER TRABALHADORA DA
CONSTRUÇÃO REAFIRMA LUTA POR IGUALDADE E DIREITOS

Na mesa, Marilaine Oliveira, pesquisadora da
Unicamp,  acompanha os debates do Encontro
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a sexta-feira foi realizado o Dia In-
ternacional de Não Violência Con-
tra a Mulher, aberto com uma pa-

lestra de Regina Célia, vice-presidente do
Instituto Maria da Penha. Ela relatou a his-
tória de Maria da Penha e concluiu: “o Brasil
é um país tolerante com a violência contra
a mulher”. Regina fez um histórico dos
debates sobre a violência de gênero no
país e ressaltou que, infelizmente, o tema
só foi discutido para além da saúde públi-
ca depois que o caso de Maria da Penha
repercutiu internacionalmente. Em 10 anos
de lei Maria da Penha foram mais de cinco
milhões de denúncias de
violência. Dos 4.762 as-
sassinatos de mulheres re-
gistrados em 2013 no Bra-
sil, 50,3% foram cometidos
por familiares, sendo que
em 33,2% destes casos o
crime foi praticado pelo
parceiro ou ex.

Segundo ranking divulgado
pela organização não go-
vernamental internacional
Save The Children, com
mais de 144 países, o Bra-
sil está entre os 50 piores
países para se nascer
mulher.

DENÚNCIA - Regina
Célia relatou que o país
ainda preserva fortes relações com o pe-
ríodo colonial, época em que éramos re-
gidos pelas Ordenações Filipinas, um có-
digo legal que se aplicava a Portugal e
seus territórios ultramarinos. Com todas
as letras, as Ordenações Filipinas asse-
guravam ao marido o direito de matar a
mulher caso a apanhasse em adultério e
também por suspeitar de traição, ou seja,
bastava um boato.

No Brasil República, as leis continua-
ram reproduzindo a ideia de
que o homem era superior
à mulher. O Código Civil de
1916 dava às mulheres ca-
sadas o status de “incapa-
zes”. Elas só podiam assi-
nar contratos ou trabalhar
fora se tivessem a autoriza-
ção expressa do marido.

JUNTOS - “O resultado
disso é que hoje 70% das
agressões contra a mulher
ocorrem dentro de casa.
Mas se engana quem acha que a luta das
mulheres é uma luta contra os homens. A
luta das mulheres e homens e contra a
sombra do patriarcado que ambos somos
expostos desde que nascemos. O patriar-
cado nos ‘ensina’ desde pequenos que os
homens não podem chorar, não podem fra-
quejar, não podem falhar, têm que domi-
nar, enquanto as mulheres são criadas para
serem frágeis e submissas. A luta pelo di-

reito das mulheres é um compromisso com
as futuras gerações de homens e mulhe-
res”, destacou Célia.

SUPERAÇÃO - Dulcilene Moraes lem-
brou também a dificuldade de se realizar o
Encontro de Mulheres, “as dificuldades são
muitas, e vão desde dificuldades familia-
res, como a opressão dos maridos ou a
de não ter com quem deixar os filhos, à
pressão na empresa. A realidade é que
muitas dirigentes no país deixaram de vir

porque, além desses problemas, seus pró-
prios sindicatos não se dispuseram a essa
construção. Porque mesmo em momento
de crise temos dinheiro para dirigentes ho-
mens viajarem e participarem de ativida-
des fora de seus estados e, às vezes, fora
do país. Mas para as mulheres não. Pre-
cisamos mudar essa realidade”.

Aberto o debate, os principais desta-
ques e relatos foram a luta contra a opres-

DIA INTERNACIONAL DE NÃO-VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
N

Em sentido horário: Dulcilene Moraes levanta o crachá; Mulheres aprovam Carta do

Recife;  Regina Célia, do Instituto Maria da Penha, condena violência de gênero;

lideranças femininas distribuem milhares de panfletos nos semáforos

são no ambiente de trabalho e em casa.
A PEC 55 foi um tema bastante debatido,
pois atinge fortemente a saúde e a edu-
cação, ou seja, atinge ainda mais em
cheio as mulheres. Além de serem seto-
res que empregam muitas mulheres, quan-
do estes serviços públicos são precari-
zados sobra também para as mulheres
buscar soluções que remediem o proble-
ma em suas casas.

COMEMORAÇÃO - Na parte da tarde
as mulheres realizaram um ato
comemorativo do 25 de novem-
bro, que é o Dia Internacional de
Não Violência Contra a Mulher,
distribuindo panfletos nos semá-
foros do Recife e dialogando com
a população.

A atividade terminou com a
aprovação da “Carta do Recife às
Mulheres Trabalhadoras do Brasil”.
Entre outros pontos, o documen-
to afirma que “com o agravamento
da crise e da recessão, a tendên-

cia é do aumento estratosférico da violên-
cia contra as mulheres e do feminicídio,
como demonstra a OMS (Organização
Mundial da Saúde). Os dados são alarman-
tes: no Brasil a cada sete minutos há uma
denúncia de violência contra as mulheres,
com 13 mulheres sendo assassinadas por
dia, ficando visível que o problema é dese-
nhado acintosamente”. O próximo encon-
tro será realizado no ano que vem.


