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V
ivemos em um tem-
po de contrastes. 
De um lado, a ins-
tantânea evolução 
tecnológica, com 

descobertas científi cas exponen-
ciais nos mais diversos setores. De 
outro, as árduas batalhas para ga-
rantir que o conjunto das socieda-
des desfrute igualmente de todas as 
conquistas e para que se faça valer 
o respeito aos direitos humanos e 
às diversidades. 

É neste contexto, que se enqua-
dra a luta das mulheres no mundo 
e no Brasil. Embora, muito já tenha 
sido feito contra as relações de 
desigualdades, ainda há muito por 
se fazer para garantir ao universo 
feminino igualdade na vida, no 
trabalho e na sociedade. 

Anualmente, o 8 de Março – 
Dia Internacional das Mulheres 
rememora essa trajetória e aponta 
os próximos desafi os, de uma luta 
que tem sido diária ao longo dos 
últimos séculos. 

Como fruto dessa luta, as mulhe-
res conseguiram vencer sociedades 
patriarcais e machistas e passaram 
a ocupar os bancos das escolas, 
foram para o mercado de trabalho e 
conquistaram o importante direito de 
votar e serem votadas. Com o advento 
da pílula anticoncepcional, obtive-
ram o direito de escolher sobre ter 
ou não fi lhos, o que, posteriormente, 
foi corroborado com a conquista da 
licença e do salário maternidade. 

No Brasil, a eleição de Dilma 
Rousseff à presidência da Repúbli-
ca alavancou as políticas públicas 
iniciadas ainda no governo Lula 
para maior inserção das mulheres. 
Recente pesquisa da UNICAMP 
revelou que o dinheiro do Bolsa 
Família está conferindo maior po-
der às mulheres. Agora, elas estão 
decidindo desde a lista do super-
mercado até pedido de divórcio. 

Tratam-se de conquistas de-
terminantes, mas que devem ser 
aperfeiçoadas e ampliadas. Por 
isso, o movimento sindical cutista 
encabeça inúmeras ações para 
fazer valer a igualdade de gênero. 
Para os ambientes do trabalho, as 
entidades lutam por igualdade de 
oportunidades e por salário igual 
para funções iguais, além do fi m 
do assédio sexual e moral. Também 

estão previstas atuações contra 
todas as formas de violência, pela 
imediata aplicação da Lei Maria da 
Penha e pela efetivação de relações 
compartilhadas, por meio das quais 
homens e mulheres dividem igual-
mente as tarefas. 

Ao mesmo tempo, as entidades 
buscam a paridade entre homens e 
mulheres em suas direções, assim 
como defendem ocupação mínima 
de 30% de um dos gêneros, nos 
cargos eletivos proporcionais, de 
forma a garantir maior participa-
ção das mulheres nos espaços de 
poder, que ainda são a minoria nos 
ambientes políticos. 

Para facilitar essa inserção, a CUT 
e entidades fi liadas defendem creche 
pública, de qualidade e em período 
integral, redução da jornada de traba-
lho sem redução salarial, bem como 

o respeito da imagem da mulher na 
mídia, atualmente explorada por 
meio da mercantilização do sexo, da 
banalização da dor e da imposição 
de padrões de beleza, totalmente 
adversos à diversidade brasileira. 

Hoje, o movimento sindical 
cutista conta com uma importante 
aliada na capital paulista. A recém-
criada Secretaria Especial de Polí-
ticas para Mulheres da Prefeitura 
de São Paulo. Sob o comando da 
ex-dirigente cutista, Denise Motta, 
a secretaria terá como prioridade o 
combate à violência contra a mu-
lher, não só pelo cumprimento da 
Lei Maria da Penha, mas também 
com ações integradas que garantam 
mais autonomia às mulheres. Entre 
as ações, a principal é o desenvol-
vimento de políticas que levem à 
valorização profi ssional e à dimi-
nuição da desigualdade de gênero 
no mercado de trabalho. 

Práticas que já vêm sendo ado-
tadas igualmente em âmbito na-
cional pelo governo Dilma. “Todos 
nós, homens e mulheres, somos 
importantes para o crescimento 
e desenvolvimento do nosso país. 
Por isso a união de esforços se faz 
determinante para que possamos 
acabar com todo e qualquer tipo 
de discriminação que está enraiza-
da na cultura brasileira. Só desta 
forma poderemos alcançar a real 
evolução da sociedade”, afirma 
Luiz César de Freitas, o Alemão, 
presidente da FETEC-CUT/SP.
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E X P E D I E N T E

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
De acordo com o Mapa da 

Violência 2012, entre 
1980 e 2010, cerca de 
91 mil mulheres foram 

assassinadas no Brasil. Ao longo 
desses 30 anos, os homicídios cres-
ceram 217,6%, atingindo somente 
nos últimos dez anos o total de 43,5 
mil assassinatos.

Segundo o Instituto Sangari, autor 
do levantamento, as infrações tiveram 
maior crescimento até 1996. A partir 
desse ano, as taxas foram de estabili-
zação em torno dos 4,5 homicídios por 
cada 100 mil mulheres. O relatório 
também constatou que, em 2007, 
quando a Lei Maria da Penha entrou 
em vigor, os homicídios apresentaram 
uma ligeira queda, mas rapidamente 
retomou os números anteriores. Em 
2010 foram 4.297 casos, represen-
tando uma média de 4,4 assassinatos 
por 100 mil mulheres. Com esta 
fi gura, de acordo com dados da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), o 
Brasil está colocado no 7º lugar em 
uma lista de 84 países. 

Embora os homicídios sejam a for-
ma mais brutal, existem vários outros 
tipos de violência, muitas vezes, sequer 
notifi cados, como estupros, agressões 
físicas, assédio sexual, assédio moral 
no trabalho, abusos na escola e, até 
mesmo, mutilações praticados contra 
meninas e mulheres de todo o mundo.

Por isso, o enfrentamento à vio-
lência tem sido uma luta constante 
das mulheres em todo o país.  A ins-
tituição da Lei Maria da Penha foi um 
importante passo, mas muito ainda 
precisa ser feito para que seja de fato 
implementada, no sentido de coibir, no 
caso, a violência doméstica.

Outro importante passo foi a instau-
ração, em fevereiro de 2012, da Co-
missão Parlamentar Mista de Inquérito 
do Congresso Nacional que investiga 
a violência contra a mulher. Ao longo 
de todo o ano, a CPMI realizou várias 
audiências públicas e diligências pelos 
Estados para coleta de dados. A pre-
visão de encerramento dos trabalhos 

é para este primeiro semestre, 
quando deverá ser votado 
requerimento para adoção 
de medidas.

A CUT e as entidades 
filiadas acompanham de 
perto os trabalhos, inclusive 
com encaminhamento de 
propostas, as quais prevê-
em, dentre outras, adoção 
de medidas urgentes para 
a aplicação da Lei Maria 
da Penha e implementa-
ção do Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres.

“Eliminar a violência contra 
a mulher é fundamental no res-
gate da integridade pessoal como 
um direito humano, é essencial 
para uma sociedade justa”, afi rma 
Crislaine Bertazzi, secretária de Po-
líticas Sociais da FETEC-CUT/SP. “O 
movimento sindical cutista elegeu o 
combate à violência de gênero como 
uma de suas principais bandeiras, 
a Lei é um marco e um dispositivo 
para a construção dessa sociedade; o 
último congresso da FETEC reafi rmou 
nossa determinação em trabalhar pela 
conscientização da população e pela 
mobilização sobre os governos para 
garantir a aplicação rigorosa dessa 
lei e pela efetivação de políticas 
públicas de combate à violência 
de gênero”, complementa Bertazzi.

A Central de Atendimento à Mulher 
é uma ferramenta de denúncia contra 
qualquer tipo de violência. Funciona 24 
horas por dia, de segunda a domingo, 
inclusive feriados. A ligação é gratuita 
e o atendimento é de âmbito nacional.

Com a Central, todas as mulheres 
recebem atenção adequada, com sigilo 
absoluto. A identifi cação é opcional. 
Amigos, parentes e vizinhos também 
podem realizar a ligação.

Entre 2005 e 2012, o Disque 180 
registrou 2,7 milhões de atendimentos. 
Desse total, 329,5 mil (14%) foram 
de relatos de violência contra a mulher 
enquadrados na lei. A maioria (60%) 
foram pedidos de informação.

Os companheiros e cônjuges con-
tinuam sendo os principais agressores 
(70% das denúncias). Se forem consi-
derados outros tipos de relacionamento 
afetivo (ex-marido, ex-namorado e ex-
-companheiro), o percentual sobe para 
89%. Os parentes, vizinhos, amigos e 
desconhecidos aparecem como agres-
sores em 11% dos casos.

Conforme a Secretaria de Política 
para as Mulheres do governo federal, 
89,1% dos relatos são feitos pela 
própria vítima. Deste universo, 38,0% 
se relacionam com o agressor há mais 
de 10 anos; 57,7% são agredidas 
diariamente e 50,3% se percebem em 
risco de morte.

Ferramenta
de denúncia

Lei Maria da Penha
Conhecida como Lei Maria da Penha, a lei número 11.340 decretada 

pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente do Brasil Luiz 
Inácio Lula da Silva, entrando em vigor no dia 22 de setembro de 2006, 
com a instituição do aumento no rigor das punições das agressões contra a 
mulher quando ocorridas no âmbito doméstico ou familiar. Também estão 
previstas medidas protetivas às vítimas, além da criação de delegacias 
especializadas e juizados especializados no atendimento às famílias.

A Lei foi batizada com o nome da farmacêutica Maria da Penha em 
virtude de sua luta no combate à violência doméstica, motivada por 
agressões e duas tentativas de assassinato cometidas pelo seu marido, 
uma das quais a deixou paraplégica.


