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Mulher e Debate
A luta pela emancipação da Mulher tem surgido em várias partes do 
mundo. E quase sempre tem apresentado aspectos polêm icos que deverão 
ser equacionados através de amplos debates.
Portanto, pretendemos que esta página seja um canal para veicular as mais
diversas idéias. Ela está aberta a pessoas e entidades
que queiram colaborar.
Começamos apresentando um resumo do Programa da Sociedade Brasil 
Mulher, aprovado na última Assembléia Geral da entidade,
realizada em janeiro de 1979.

A Sociedade Brasil Mulher tem como 
objetivo fundamental a luta pela eman
cipação da mulher.

A SBM defende que a luta pela 
emancipação da mulher está direta
mente associada à luta pela transfor
mação da sociedade. E o desenvolvi
mento da consciência e da organiza
ção da mulher significará o aumento 
das forças que trabalham na constru
ção de uma sociedade na qual os tra
balhadores e demais setores 
explorados tenham os seus interesses 
atendidos.

A SBM defende que a emancipação 
da mulher não se fará antes da liberta
ção dos setores mais explorados da 
sociedade; mas a mulher tem que co
meçar desde já a sua luta, pois há sé
culos são oprimidas, desde a divisão 
da sociedade em classes.

A SBM combate vigorosamente a vi
são de um feminismo distanciado da 
luta de classes, pois entende que, em
bora sejam todas as mulheres que so- 
fram algum tipo de discriminação nes
ta sociedade, em função de seu sexo, 
isto não significa que todas sofram 
pressões idênticas, nem que possuam 
os mesmos interesses em função de 
sua classe.

A SBM defende que a luta feminista 
no Brasil, hoje, está necessariamente 
incorporada à luta de todos os setores 
populares pelo fim da ditadura militar.

A SBM se propõe a trabalhar priorita
riamente com as mulheres trabalhado
ras: operárias, assalariadas, donas de 
casa, aproximando-se, de forma sistemá
tica, de mulheres nos bairros, sindica
tos e outras entidades. Também nos 
propomos a atuar nas áreas de profis
sionais liberais, estudantes, etc.

Para atingir este objetivo, é necessá
rio que seu programa contenha reivin
dicações específicas de interesse das 
mulheres, mas também as reivindica
ções mais sentidas pela população 
brasileira.

No Brasil, tem crescido a participa
ção de mulheres nos movimentos 
populares, chegando muitas vezes a 
desempenhar um papel de destaque. É 
o caso dos movimentos por melhores 
condições de vida nos bairros (creche, 
escola, água, etc.), o Movimento Con
tra a Carestia, o Movimento pela Anis
tia, nos movimentos grevistas, nas fá
bricas e escolas, onde a atuação da 
mulher, em alguns casos, foi decisiva. 
Mais recentemente, o 1.° Congresso da

Mulher Paulista marcou um avànço na 
luta feminista.

A partir destes aco. .ecimentos, es
tão criadas as condições para o surgi
mento de um amplo movimento de mu
lheres, quando mulheres da periferia e 
do centro de São Paulo se unem e 
constatam ter muitos problemas co
muns.

Diante deste quadro é que a SBM se 
propõe a um trabalho com mulheres, 
cujas preocupações principais são:

• Levantar os problemas específicos 
da mulher, contribuir para suas resolu
ções, incentivar e organizar as mulhe
res, fortalecendo sua organização em 
entidades e associações.

• Denunciar incessantemente os 
problemas que as mulheres trabalha
doras sofrem, em função de sua classe 
social e de sua condição feminina.

• Unir esforços para fortalecer a luta 
pela emancipação da mulher no Brasil, 
com o objetivo de criar uma única enti
dade que coordene as mais diversas 
iniciativas, sem que cada entidade per
ca suas características próprias.

• Ampliar e estreitar contatos com 
os mais diversos grupos de mulheres 
no mundo inteiro, em especial na Amé
rica Latina, trocando contribuições, 
experiências e desenvolvendo debates 
sobre a linha do movimento feminista, 
respeitando sempre as realidades 
específicas de cada país.

A SBM está aberta a todos os inte
ressados em trabalhar com mulheres, 
com os propósitos descritos acima. 
Sua plataforma de lutas contém os se
guintes pontos:

• Equiparação salarial entre homens 
e mulheres;

• Pelo aprendizado profissional às 
mulheres;

• Instalação de creches gratuitas 
nos locais de trabalho e moradia;

• Contra o uso de anticoncepcionais 
sem assistência médica, frequente e 
gratuita; contra o Programa de Gravi
dez de Alto Risco;

• Por melhores condições de vida, 
que permitam ao casal optar por ter ou 
não ter filhos;

• Por Liberdades Democráticas (li
berdade de manifestação, de reunião e 
de organização);

• Por uma Anistia Ampla, Geral e Ir
restrita a todos os presos e persegui
dos políticos;

• Por uma Constituinte Democrática 
e Popular;

• Pelo fim do regime militar.



Em São Paulo
A principal manifestação brasi

leira do Dia Internacional da Mu
lher ocorreu em São Paulo com o 
ato de encerramento do 10 Con
gresso da Mulher Paulista, reali
zado no Teatro Ruth Escobar.

Contando com a participação de 
1 .000  mulheres foi apresentado o 
documento que sintetizou as con
clusões dos debates realizados 
nos dias 3 e 4 de março (ver encar
te especial neste número).

Uma outra comemoração foi rea
lizada na Câmara Municipal. Orga
nizada pelo Movimento Feminino 
pela Anistia-SP, contou com a par
ticipação da Comissão de Justiça 
e Paz, Comissão de Mães em De
fesa dos Direitos Humanos e o 
Movimento de Renovação Cristã. 
Na ocasião, a Profa. Silvia Pimen- 
tel, da PUC, realizou uma palestra 
sobre o Dia Internacional da Mu
lher.

Na igreja de São Miguel Paulis
ta, bairro da periferia de São Pau
lo, cerca de 400 mulheres que par
ticipam dos Clubes de Mães da re
gião, comemoraram o 8 de Março 
fazendo uma avaliação das lutas 
travadas em 1978 e propondo no
vas reivindicações para 1979.

Na cidade de São Carlos, o dia 8 
de Março foi comemorado por mu
lheres de vários setores, entre elas 
a vereadora Miriam Schiel. Como 
preparação da comemoração foi 
lançado um manifesto e várias en
tidades passaram filmes que tra
tavam da^situação da mulher bra
sileira hoje.

Como encerramento, o núcleo 
do Brasil Mulher na cidade, pro
moveu um debate, realizado na 
Câmara Municipal, que contou 
com a participação do MFA de São 
Carlos, MFA de Araraquara, Asso
ciação de Decentes da Universida
de Federal de São Carlos e da 
União Municipal dos Estudantes 
de São Carlos.

No Rio
Foi realizado no Rio, do dia 8 ao 

dia 11 de março um Encontro Na

cional de mulheres, organizado 
pelo .Centro da Mulher Brasileira. 
Além do grupo organizador do En
contro, mas de dez grupos de mu
lheres se apresentaram, sendo 
quatro do Rio, quatro de São Pau
lo, um do Rio Grande do Sul e um 
de Pernambuco. Outras entidades 
que trabalham não apenas com 
mulheres, e ainda um jornal para 
mulheres, de Alagoas — GERA
ÇÃO — também puderam se ex
pressar.

Durante os 4 dias de realização 
do Encontro, foram debatidos os 
seguintes temas: Mulher e Traba
lho, Sexualidade, Mulher e Política 
e Feminismo.

No último dia foi aprovado por 
unanimidade o documento final t i
rado no 1° Encontro da Mulher 
Paulista, com alguns pequenos 
adendos.

Embora estivessem presentes 
mulheres de vários estados e dife
rentes entidades, o Encontro care
ceu de representantes dos setores 
sociais aos quais pertencem a 
maioria das mulheres brasileiras, 
tais como operárias, domésticas e 
donas de casa dos bairros pobres. 
Isto ficou evidente, quando um 
grupo se reuniu para discutir a si
tuação da doméstica e não havia 
siquer um representante da cate
goria presente.

Em Minas
As metalúrgicas de Belo Hori

zonte e Contagem comemoraram,

8 de Março
Neste ano, o Dia Internacional da 

Mulher foi comemorado em
quatro capitais do país 

São Paulo, Rio, Minas e Bahia
demonstrando claramente o aumento da 

participação das mulheres brasileiras.
em seu Sindicato, o Dia Interna
cional da Mulher. O Sindicato dos 
Fumageiros, das Assistentes So
ciais e dos Jornalistas estiveram 
presentes.

Cerca de 200 mulheres discuti
ram suas principais reivindica
ções: “ integração da mulher nas 
lutas sindicais” ; “ salário igual pa
ra trabalho igual” ; “contra o tra
balho noturno” e “ creches nos lo
cais de trabalho” . Vários depoi
mentos foram dados pelas meta
lúrgicas, denunciando a sua precá
ria condição de vida e trabalho.

O grupo de teatro Resistência, 
da UFMG, apresentou uma peça 
tratando dos problemas que a mu
lher metalúrgica enfrenta hoje, 
dentro e fora das fábricas.

Todas as metalúrgicas conside
raram a manifestação muito im
portante se dispuseram a trazer 
outras companheiras de fábricas 
para participarem da próxima reu
nião, marcada para o dia 1° de 
abril de 1979. Segundo Efigênia, 
que há algum tempo batalha no 
Sindicato, a “ comemoração foi um 
marco para a criação do Depar
tamento Feminino do Sindicato. 
Esta batalha da gente vem de uma 
necessidade de organização da 
mulher metalúrgica dentro das fá
bricas. A mulher nas fábricas é 
duplamente explorada: o salário é 
mais baixo, há uma série de per
seguições e estas reuniões, estes 
debates, têm o sentido e o objetivo 
de organização da gente dentro 
das fábricas e dentro do Sindicato

para levar estas lutas adiante e 
procurar dentro disso criar melho
res condições de vida e trabalho 
para a mulher trabalhadora do Bra
s il” .

Na Bahia
Em Salvador, o Núcleo Baiano 

do Movimento Feminino Pela 
Anistia promoveu uma discussão 
sobre o tema: “ Ser Mulher na Ba
hia” , como comemoração ao dia 8 
de Março.

Várias mulheres, entre as quais, 
uma juíza de trabalho, uma artista 
plástica, uma socióloga, uma co- 
bradora de ônibus e uma profes
sora, apresentaram ao público, 
suas experiências de vida na so
ciedade baiana.

Ato de encerramento do 1° Congresso da Mulher Paulista, no dia 8 de Março.



FATOS
BELO HORIZONTE — METALÚRGICAS
CRIAM DEPARTAMENTO FEMININO
«Na minha seção, eu faço o memo trabalho 

que um cara e ele ganha mais do que eu. A 
única diferença é que ele produz peça de um 
tipo e eu de outro, mas na mesma máquina. 
Este foi o desabafo de uma operária da 
Nansen, na Assembléia das Metalúrgicas que 
se realizou no dia 18 de fevereiro, em B. 
Horizonte (M.G.)

Este fato foi uma novidade em Minas, pois 
pela primeira vez as metalúrgicas se reunem 
para debater os.problemas viviaos nas fábri
cas e em casa.

Durante a Assembléia, cada depoimento 
era como uma pincelada no triste quadro em 
que vivem a maioria das trabalhadoras de 
nosso pais: a super exploração, as péssimas 
condições de trabalho e a discriminação nas 
oportunidades de emprego e salário.

É neste momento, quando os trabalhado
res brasileiros mostram sua força não mais 
aceitando passivamente situações como es
tas, que também as mulheres trabalhadoras 
se unem na luta contra a exploração.

Foi dentro deste espirito que as metalúrgi
cas mineiras criaram um departamento fe
minino no sindicato, dispostas a lutar para que 
ele se torne mais um veiculo de expressão 
de seus anseios e possam juntas com seus 
companheiros conquistar'seus direitos.

Um trabalhador que fica oito horas^or dia 
em seu serviço, trabalha 192 horas por mês. 
O DIEESE fez as contas e viu aue, em feverei
ro, 145 horas e quinze minutos era o tempo de 
trabalho necessário para o trabalhador em 
S.Paulo abastecer sua família só de gêneros 
alimentícios de primeira' necessidade. Então 
com o restante do salário (referente a 47 
horas de trabalho) ele teria que pagar condu
ção, aluguel, água, luz, remédios, escola, 
roupas e tudo mais que precisar. O resultado 
é que para pagar tudo isso (ou só o aluguel, 
que anda muito caro), o trabalhador acaba 
não podendo comprar nem o que necessita 
de alimentos, o que justifica dizer.-os salários 
atuais são de fome mesmo.

Mas, nem era preciso essa teoria toda para 
comprovar isso; basta ver como estão 
aumentando as favelas, como os trabalhado
res e suas famílias estão mal alimentados e 
doentes e como há cada vez mais meno
res abandonados por falta de condições eco
nômicas da família.

E por fim, as coisas continuam piorando, 
pois o custo de vida ainda aumentou 5,91%, 
o maior aumento nos últimos 12 anos.

LAVRADORES X USINEIROS 

Cerca de 400 pessoas, moradores nas loca

lidades deCoqueirinho e O Cachorrinho (mu
nicípio de Pedras de Fogo — PB) estão 
ameaçadas de despejo promovido pela Usina 
Central Olho D’Agua, empresa de Pernambu
co e que estaria ligadaao grupo canadense 
BRASCAN. A maioria dessas pessoas vivem 
na região há mais de 20 anos. Mesmo assim a 
Usina comprou as terras sem consulta aos 
moradores. Isso foi em 1975 e desde essa 
época, os lavradores não tem mais sossego. 
Sofrem constantes ameaças até que em feve
reiro último, forças policiais, armadas de 
fuzis e metralhadoras, juntamente com um 
oficial de Justiça, fizeram o despejo da lavra- 
dora D. Dionila Otávia da Silva, viúva de 68, 
anos, destruindo também, sua casinha de 
taipa. Os lavradores de imediato, procura
ram ajudá-la. Mas tal violência ocorreu com 
outros moradores, provocando prisões de 
vários camponeses, no quartel de João Pes
soa. As forças populares, no entanto, tem 
prestado grande solidariedade a esses agri
cultores. Na capital do Estado, organizou-se 
um Comitê de Apoio à Luta dos Lavradores, 
que realizou um ato público com a presença 
dos bispos. D. José Maria e D. Marcela 
Carvalheira, do deputado paulista João Cu
nha e com público de centenas de pes
soas.

ELEIÇÕES DIRETAS, SIM

O povo quer participar. E tem motivos e 
razões muito fortes: os moradores da Favela 
Unidos do Butantã por exemplo, foram até o 
prefeito de SA. Paulo e não foram recebidos. 
Porque? «Porque ele não foi votado por nós» 
— respondeu o representante da favela pre
sente ao Ato Publico pelas Eleições Diretas 
realizado em São Paulo, dia 12 de março — 
«porque se ele fosse, ele tinha aceito a nossa 
proposta de urbanizar a cidade. E é por isso 
que nós favelados estamos apoiando as 
eleições diretas, para quando ocorrer uma 
necessidade desta, o povo seja atendido e 
não tratado que nem cachorro».

E nós mulheres desta vez botamos para 
quebrar. Uma representante da periferia de 
S.Paulo falou «por todas as mulheres que 
tem que deixar seus fillhos em casa e ir em 
busca de melhores salários», E perguntou: 
Então o que a gente tem que fazer? é ficar 
quieta? Não, de jeito nenhum. Nós temos 
que lutar. Lutar por eleições diretas para 
prefeito».

Está ocorrendo um abaixo-assinado por 
São Paulo. Devemos levar milhões de assina

SOlVd

turas para mostrar para estes biônicos que 
não os queremos para nos governar.

DEU MACACA NA REVISTA

É bem comum a prática de revistar os 
trabalhadores à saída das empresas. 
Mas essa revista, pelo que temos notícia, t i
nha sido até agora feita por funcionários, fis
cais ou agentes. Não é o que acontece com 
as cobradoras dos ônibus da Viação Nossa 
Senhora da Penha, de Nova Iguaçú(RJ), pois 
elas são diariamente revistadas pela macaca 
amestrada Sabrina. Verdade! Inclusive o Sin
dicato dos Condutores Rodoviários já consta
tou vários casos em que as cobradoras foram 
arranhadas e ficaram com as roupas rasgadas 
depois da revista. Para os gerentes da em
presa, a Sabrinha “ é um animal inofensivo e 
só gosta de brincar” . No entanto, ameaçam 
as cobradoras, caso elas apresentem queixa 
ao sindicato. (Estado de S. P. 23/3/79).

A QUEM AGRADOU O AUMENTO DO 
LEITE?

A partir de 1° de abril, o leite subiu para
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Cr$ 6,20, o litro e em julho sofrerá o 2° au
mento, quando, então, custará Cr$ 7,20.

De acordo com declarações do Presidente 
da CBCL (Confederação Brasileira de Coope
rativa de Laticínios) o aumento não agradou 
aos produtores,pois “a taxa inflacionária cal
culada pelo governo vai além dos 40%.” Aos 
comerciantes de leite (na maioria, donos de 
padaria), também não agradou, pois o au
mento do preço do leite diminui sua margem 
de lucro e por isso ameaçam parar de vender 
o produto, o que já ocorreu recentemente em 
Curitiba.

E os consumidores? Ainda ninguém ouviu, 
mas certamente vai ter mais crianças sem 
leite.

COMISSÃO ESPECIAL APURA VIOLÊNCIA

Em Brasilia, no dia 28 de março, instalou- 
se uma comissão especial designada pela 
liderança do MDB na Câmara, com o objetivo 
de recolher dados a respeito de violência 
cometida pelo Estado contra prisioneiros 
políticos e comuns.

Com base nesse trabalho é que deverá ser 
constituída a CPI dos direitos humanos.

A VITÓRIA DOS PROFESSORES NO RIO

Durante duãs semanas, a partir de 12/3, 
quase 90.000 professores das escolas esta
duais e -municipais do R.J. entraram em 
greve, reivindicando melhôfes condições sa
lariais e de trabalho.

Foi um período de luta árdua, no qual a 
categoria, composta em sua maioria por mu

lheres, demonstrou sua capacidade de união 
e o crescimento da consciência trabalhadora. 
A greve terminou vitoriosa. O governo com- 
prometeu-se a pagar os pisos salariais exigi
dos e, no prazo de 30 dias, definir a regula
mentação do Estatuto do Magistério. Portanto, 
o momento è de expectativa e a mobilização 
se mantém.

QUESTÕES FEMINISTAS APROVADAS 
PELO PCI

Embora alguns lideres de grande impor
tância, como Giancarlo Pajette e Giorgio 
Amendola, votassem contra as emendas femi
nistas, elas foram incluídas nos documentos 
oficiais do Partido Comunista da Itália (PCI). 
E são:

- o movimento operário italiano deve lutar 
de maneira clara e limpa por uma relação 
entre homens e mulheres que supere a secu
lar divisão de papéis;

— assegurar condições que permitam às 
mulheres expressar sua vontade para que se 
libertem de toda opressão, inclusive a que se 
produziu historicamente no domínio do sexo.

GREVE NA SOUZA CRUZ

No Rio de Janeiro, os operários da Souza 
Cruz entraram em greve para reivindicar 
aumentor salarial, estabilidade para gestante 
e direito ao adicional de insalubridáde. No 
entanto, a greve foi considerada ilegal pela 
Delegacia Regional do Trabalho. O presiden
te do Sindicato, Altair Welick, acatou essa 
decisão e os operários tiveram de voltar ao 
trabalho, no dia 8 de março, quando houve 
mais de 60 demissões.

GERAÇÃO: MAIS UM ALIADO

Tratanto de assuntos da mulher e lhe levan
do determinados questionamentos, «o que 
irá forçosamente fazê-la tomar novas atitudes 
frente ao mundo, como mulher e como nes- 
soa», foi lançado em Maceió o Jornal «Gera
ção». Em seu primeiro número, há matérias 
sobre prostituição, a lutadas professoras por 
seus direitos, o custo de vida, mulher e 
política e outras.

Para maiores informações, o endereço é: 
Edifício Breda, 3° andar, salas 305 e 306 — 
Maceió — AL.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE UM BOI E 
UMA VACA?

A carne bovina teve mais uma vez sua crise 
agravada. No comércio desse produto, a po
sição do Brasil se inverteu — passou de ex
portador a importador. Isto porque houve 
abatimento indiscriminado nos últimos anos, 
principalmente de fêmeas, segundo declarou 
o ministro da agricultura, Sr. Delfim Neto.

Mas será que os governantes brasileiros 
não estão mais distinguindo um boi de uma 
vaca?

A JUSTIÇA É CEGA? MAS SÓ PARA 
ALGUNS

Está de novo no Brasil, a irmã Maurina 
Borges da Silveira, que passou nove anos 
exilada no México. Chegando aqui, teve que 
iràJustiça Militar para depois depor sobre um pro
cesso que estava parado desde quando ela 
saiu do Daí§. trocada com muitos outros pre
sos pelo cônsul japonês, que havia sido se
questrado.

Relembrando os episódios que provocaram 
a sua prisão, lembrou também das torturas 
que sofreu. Entre os torturadores estava o 
delegado Sérgio Fleury, conforme ela própria 
declarou. No entanto, nenhuma providência 
foi tomada pela Justiça contra o torturaaor.

NÀO ENTENDEU NAD*

O Sr. Walter Schmeiske (Ourinhos, Sp) es
creveu a seguinte carta para a Folha de S. 
Paulo, depois do 1° Congresso da Mulher 
Paulista:

“ Sinceramente não consigo entender esse 
Congresso Feminino, ou qual sua finalidade. 
Tenho visto homens morrerem ou ficarem 
inutilizados de tanto trabalharem para dar 
conforto às suas mulheres, e elas pedem 
igualdade? Igualdade de quê? De morrerem 
trabalhando? Conheço muitos chefes de fa
mília, principalmente professores, e os coi
tados não conseguem emprego, porque estes 
estão sendo ocupados pelas mulheres, mui
tas das quais nem precisam de trabalhar, por 
serem ricas ou esposas de homens ricos. E 
depois de tirar a vaga de um coitado qual
quer, e satisfeito seu capricho, elas entram 
em licença, acarretando uma série de pro
blemas para os alunos e mães. Será que não 
são os homens que precisam fazer um con
gresso?” (Folha de S. Paulo 13/03/79).

Sim senhor Válter, os homens precisam 
fazer não um, mas muitos congressos, para 
não precisarem “ morrer ou ficar inutilizados de 
tanto trabalhar” . E, certamente, as mulheres 
os apoiarão, pois o que queremos é que nin
guém precise fazer isso — morrer de traba
lhar. Poderiamos lutar juntos por melhores 
condições de trabalho, melhores salários, 
etc. e — sem preconceitos — em pé de igual
dade.

Uma comissão de telefonistas entregou, na 
manhã do dia 28/03, no Gabinete do prefeito 
de São Paulo, um memorial onde explicam a 
situação que atravessam e pedem aumentos 
salariais. As 300 telefonistas municipais ga
nham um salário de Cr$ 3.363,00 e não rece
bem aumento desde 1974!

MULHERES DE GUARULHOS, ATENÇÃO!

As reuniões do Departamento Feminino da 
Casa de Cultura Paulo Pontes, de Guarulhos, 
são realizadas todos os domingos às 10 ho
ras, na sua sede, à Av. Otávio Braga de Mes
quita, n° 27 (ao lado da igreja de Vila Fátima).

SOlVd
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1979. Se é o Ano Internacional da 
Criança, é o ANO DA CRECHE
A lei de creche não existe. Leia aqui a radiografia do artigo 389 da CLT que, afinal, não regulamenta 
a existências de creches, e como funcionam as creches em São Paulo e depoimentos de moradores do 

Jardim Miriam, Parque Bristol, Cidade Ademar, São Carlos e do pessoal da SERPRO do Rio.

A instalação de creches gratuitas, próximas aos 
locais de moradia e trabalho, que não sejam meros 
depósitos de crianças e que contem com a partipação 
dos pais na orientação pedagógica, foi a reivindicação 
prioritária, levantada por mais de 700 mulheres durante 
o 1° Congresso da Mulher Paulista.

As mulheres sabem que é uma luta difícil mas tem 
que ser enfrentada e não apenas por elas mas pelos 
homens e por toda a sociedade. Há bairros WS S. Paulo 
que lutam há mais de 6 anos e até agora não consegui
ram nenhuma creche. Outros começaram a luta há 
menos tempo. Mas já sentiram a grande má vontade 
das autoridades para resolver esse problema O início 
dessa luta é geralmente igual nos vários bairros:

— Abaixo-assinados dos moradores que solicitam a 
creche e que, a maioria das vezes, ficam engaveta
dos, esquecidos pelas autoridades responsáveis.

— Comissões de mães que vão à Prefeitura e ouvem 
sempre a mesma resposta: «Não temos verba para 
creches».

Dia 20, começamos tudo de novo juntas
Agora, no entanto, a luta por creches tem possibili

dade de torrcr novo impulso. A partir do I Congresso 
da Mulher Paulista, teve início um movimento por 
Creches que vem contando com a participação de deze
nas de entidades de bairros e sindicatos. A perspectiva 
desse movimento é unir todos os interessados pela 
creche, ampliar a luta e levantar essa reivindicação de 
forma mais abrangente, durante o ano de 1979 — Ano 
Internacional da Criança. O sindicato dos Bancários 
ofereceu sua sede para as reuniões das entidades que, 
no dia 20 de abril, vão reunir para traçar um programa 
comum de luta.

Uma das primeiras necessidades do movimento que 
surge é a de conhecer melhor a situação geral das 
creches. Por isso o BM apresenta um resumo do 
trabalho da socióloga Marise Egger, do Centro de 
Desenvolvimento da Mulher Brasileira, que fornece 
importantes esclarecimentos sobre a situação de cre
ches em São Paulo.

O tal artigo 389 não funciona
A legislação trabalhista, através da CLT. define, 

em seu artigo 3 89, parágrafo 1, como obrigação as 
empresas onde trabalham 30 mulheres ou mais com 
idade superior a 16 anos, a manutenção de «local 
apropriado onde seja permitido às empresas guardar

sob vigilância e assistência os seus filhos, no período de 
amamentação». (O a 6 meses). Quanto ao atendimen
to das crianças após este periodo, a lei não determina 
nenhuma obrigatoriedade às empresas.

O parágrafo 2 determina que essa exigência «pode
rá ser suprida por meio de creches distritais, manti
das diretamente ou mediante convênios com outras 
entidades públicas ou privadas, pelas próprias empre
sas. em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do 
SESC da LBA ou de entidades sindicais.

A lei não regulamenta a distância máxima que deve 
existir entre a empresa e a creche conveniada.

A lei também não determina a obrigatoriedade da 
divulgação do endereço da creche conveniada junto às 
funcionárias que tenham filhos de 0 a 6 meses.

E as empresas que cumprirem a lei recebem um 
diploma de benemerência; — as que não cumprirem 
pagam uma vultuosa» multa de 1/5 a 2 salários 
mínimos regionais «mais ou menos de 300 a 3.000 
cruzeiros,. Resultado: aliado ao fato de a maioria das 
trabalhadoras desconhecerem a. existência da lei 389. 
sendo portanto ineficiente a absoluta falta de fiscaliza-' 
ção por parte das Delegacias Regionais do Trabalho, os 
empresários não se sentem na obrigação de cumprir es
ses dispositivos legais.

Quais as empresas que cumprem a lei? Ninguém 
sabe, nem Delegacias Regionais do Trabalho, Sindica
tos, Federação das Indústrias, etc... E essa situação 
vai continuar enquanto as próprias mulheres que tra
balharem nas empresas com mais de 30 funcionários 
não começarem a reclamar em massa.

100 crianças precisam, mas só uma consegue
Em S. Paulo,.há 117 Parques Infantil da Prefeitura, 

que comportam 34 mil crianças de 3 a 6 anos. Esses 
estabelecimentos localizam-se nos bairros centrais e a 
maioria das vagas não se destinam a periodo integral. 
Portanto, não resolvem os problemas da mulher que 
trabalha fora.

Há, ainda, escolas da Prefeitura, que instalaram um 
sistema de atendimento às crianças de 3 a 6 anos — o 
PLANEDI. Deveria atender os irmãos menores daque
les que já frequentam o 1° grau. Na falta de salas 
especiais, utilizam-se de pátios cobertos, salas, audi
tórios ou outras áreas livres. As crianças ficam poucas 
horas na escola. Além disso, é exigido que as mães 
façam um rodísio e ajudem as professores a cuidar das 
crianças (o PLANEDI contrata apenas uma professora 
para cada 120 crianças). Esse sistema também não 
serve para as mães trabalhadoras, pois não podem 
faltar no emprego algumas vezes durante o mês.

Os centros Infantis da COBES (ex-Secretaria do 
Bem Estar Social Prefeitura), num total de 103 estabe
lecimentos, em regime de semi-internato, atendem 
crianças de 0 a 6 anos, cujas famílias vivem de uma 
renda mensal de até quatro salários mi ' nos. São 
atendidos através desses centros, 9.103 cr nças.
No entanto, quantas crianças de 0 a 5 a rs existem 

em S. Paulo, filhos de mães que trabalham?
Segundo dados da Fundação Carlos Chagas, aproxi

madamente 1.488.429 (quase um milhão e meio),. 
Filhos de mães que trabalham e recebem salários 
baixos são por volta de 980.276 (quase um milhão), 
Isto quer dizer que para cada 100 crianças, apenas 
uma consegue se matricular.

E como estão funcionando essas creches?
A COBES mantém três tipos de creches:

1 — Creches diretas - aquelas que são adm i': Cati
vas diretamente pela Prefeitura. São constituídas, 
equipadas e administradas pela própria prefeitura. 
Sãoem número de quatro apenas. Desde 1972 que não se 
construiu mais nenhuma. Para a Prefeitura, o custo 
mensal de cada criança é de aproximadamente Cr$ 
1.400,00 (valor padrão).

2 — Creches indiretas - aquelas que são administra
das indiretamente. São constituídas e equipadas pela 
Prefeitura, que mantém convênios com entidades parti
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culares, que são obrigadas a cuidar da administração. 
O convênio funciona da seguinte maneira:

A Prefeitura paga a metade do custo mensal de cada 
criança, ou seja, aproximadamente Cr$ 700,00 para 
70% das crianças que frequentam a creche. Isto quer 
dizer que a entidade tem que arcar com os gastos e 
despesas integrais de 30% do totaj das crianças e 
metade do custo por cabeça do restante das crianças. 
São em número de 20 as creches desse tipo.

3 — Creches particulares — são aquelas em que as
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entidades particulares (na sua maioria de trabalhado
res) são responsáveis pelo prédio, equipamentos e 
administração. Recebem apenas um apoio financeiro 
da Prefeitura, como as creches indiretas. São em 
número de 78.

Segundo a socióloga Marise Egger, «a injusta distri
buição de renda em nosso pais obriga hoje mulheres e 
crianças a sairem de casa em busca de emprego para 
se sustentarem. Portanto, cabe aos poderes públicos a 
responsabilidade de dar as garantias minimas para 
aqueles que estão vivendo esta opressora realidade».

ATÉ NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS É RUIM

O Hospital das Clínicas mantém creche e parque 
infantil através de convênio com a Prefeitura, para 
atender os filhos de seus funcionários.

Crianças com menos de 3 anos têm direito à creche. 
Acontece que só existem 250 vagas, para mais de 6 mil 
funcionários, cuja principal reivindicação, entre 
outras, é a construção de uma creche com maior 
capacidade.

E tem mais problemas:
— No Parque Infantil são cinco professores para 

atender 200 crianças e um banheiro para cada 100 
crianças.

— As instalações são precárias: as salas ficam 
alagadas quando chove.

— O horário de atendimento das crianças não 
corresponde ao horário de trabalho dos pais. Após as 
17 hs. as crianças ficam nas salas de trabalho dos pais, 
correndo risco de contaminação.

Diante disso, os funcionários do hospital fizeram 
um abaixo-assinado, em janeiro, encaminhando à 
Divisão de Assistência Técnica do HC, exigindo provi
dências à Secretaria de Educação.

NO JARDIM MIRIAM, UM 
PEDÁGIO PELA CRECHE

«A creche é necessária para todos. Até para os pais 
de famílias que levam uma vida dura e que não tem 
tempo para os filhos. Numa creche essas crianças 
podiam ser melhor cuidadas e ter melhor saúde», é o 
que os moradores falavam aos motoristas que paravam 
seus veículos para contribuir com o movimento, no 
último dia 25 de março.

Com o dinheiro arrecadado, os moradores preten
dem organizar uma grande caravana de moradores 
para irem até ao Prefeito e exigir a creche.

ORIENTAR NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS, Ê 
SUBVERSÃO?

Está com a palavra Cidinha, moradora da Cidade 
Ademar: «No nosso bairro, a creche tinha, inicialmen
te, um convênio com a Prefeitura. Mas cancelaram o 
contfênio. Por que? Nós dávamos um curso de orienta
ção para os pais sobre a melhor forma de educar os 
filhos. E isto foi considerado «subversivo». Hoje a 
creche é mantida pela comunidade. As mães dão 
trabalho voluntário e fazem campanha do quilo para 
arrecadar os alimentos necessários às crianças».

D. Maria, da região leste de S.Paulo, reclama de 
uma creche que há mais de quatro anos funciona em 
convênio com a Prefeitura: «Mas a Prefeitura assume 
mal. Ò pessoal — médico, pedagoga, nutricionista — 
só passa lá de vez em quando. Não dá nem pro cheiro. 
Até o dinheiro que dão chega com atraso».

PARA A PREFEITURA, PRIORIDADE NÃO É 
CRECHE

«Na nossa região tem 30 mil crianças e nenhuma 
creche», diz Leonor do Parque Bristol, durante a 
primeira reunião do Movimento de Creches. «Fomos 
até a Prefeitura e o funcionário nos informou que não 
tem verba nem terreno, nem para construção do 
prédio. Disse também que, este ano, a prioridade não é 
creche e sim salão comunitário.»

“ MÃES SUBSTITUTAS EM S. CARLOS’
Mulheres do Clube de Mães do Jardim Sta. Maria e 

de outros bairros vizinhos, na cidade de S. Carlos 
reclamam da falata de creche. Através de coleta de 
assinatura, formação comissõesj reuniões de morado
res com representantes da Prefeitura, a luta vem 
crescendo. Exigem que a Prefeitura faça uma creche 
no terreno desapropriado pelo município há mais de 
11 anos para este fim. Por iniciativa da LBA, houve, 
no local, a implantação de um programa de «mães 
substitutas», moradoras do bairro que tomam conta 
das crianças na sua própria casa e recebem, por 
criança, Cr$ 500,00. Esse programa não resolve o 
problema da falta de creche, pois são muitas as crian
ças necessitadas. Não oferece boas condições de ali
mentação nem assistência médico-pedagógica.

AS CRECHES PREOCUPAM AOS HOMENS
A mobilização de um grupo de funcionários do 

SERPRO (Serviço de processamento) para obter da 
administração da empresa a garantia de um espaço 
para creche, no novo edificio-sede, foi o primeiro passo 
para começar um movimento de creches, no Rio.

Entidades como APPD (Associação dos Profissioais 
de Processamentos de dados), Centro da Mulher 
Brasileira e a Sociedade Brasil Mulher aderiram ao 
movimento para pressionar o governo eas empresas na 
criação de creches. No dia 18 de abril, realiza-se a 
primeira atividade desse movimento com a palestra «A 
Necessidade Da Creche Hoje», no auditório da APPD, 
à R. da Lapa, 80/11° andar — 19 horas — Rio de 
Janeiro.

As ilustrações desta página fazem parte 
da convocatória da Coordenação do I.° 
Congresso da Mulher Paulista para uma 
reunião de todos os interessados na luta 
por creche.
Local: Rua São Bento, 365 - 20.° andar - 
São Paulo
Horário: 20 de Abril, às 19:30 horas.



Um balanço do movimento dos metalúrgicos do ABC e a
participação da Mulher

Greve geral a zero hora
Os metalúrgicos do ABCD, reunidos em As

sembléia Geral, no dia 12 de março, decidem 
parar as maquinas. Só que desta vez vão apenas 
cruzar os braços, mas ficarão fora das fábricas. 
«Não voltar a trabalhar sem consultar os Sindi
catos», «não aceitar provocações», organizar-se 
nas fábricas, realizar piquetes, são as principais 
medidas que foram tomadas pelos 200 mil tra
balhadores na mais longa greve depois de 1964.

Os trabalhadores pediam 78% de aumento, 
sem desconto do aumento de 11% conseguido 
o ano passado; delegado sindical com estabili
dade e piso salarial de três salários minimos. 
Com o decorrer da greve, mais duas reivindica
ções surgiam: o pagamento dos dias parados; e 
a suspensão da intervenção do Sindicato, ocor
rida no dia 23 de março.

Apesar da intervenção decretada pelo Minis
tério do Trabalho, a greve não parou. O tiro saiu 
pela culatra!
A solidariedade da população veio a tona.Atos 

públicos em todo o Brasil, principalmente em 
São Paulo. Na capital paulista, em uma tarde, 
amplos setores da sociedade se organizaram, 
sairam as ruas distribuindo convocatórias para 
o Ato público na Câmara Municipal. Neste ato 5 
mil pessoas repudiaram mais uma atitude de 
força do governo que dois dias antes tinha 
prometido o diálogo até as últimas consequên
cias». Que diálogo! Muitos quiseram puxar gre
ves de apoio, greve geral,passeatas,, perdendo 
de vista que para isso seria necessário que 
todas as categorias estivessem mais organiza
das. O importante na solidariedade, era mostrar 
«que o povo unido jamais será vencido» e neste 
momento era necessário a organização e a cons
trução de um fundo material que ajudasse a 
greve do ABCD.

Formou-se em São Paulo o Comando Geral de

Greve. Ao seu lado, mais de 30 entidades sindi
cais uniram-se pela reintegração das diretorias 
depostas, pela elaboração do jornal intersindi- 
cal UNIDADE SINDICAL e pela arrecadação de 
fundos para os grevistas do ABCD.

Também os deputados populares do MDB 
cumpriram seu papel, contribuiram para o 
fundo da greve, deslocaram-se para as portas de 
fábricas, onde ocorriam os piquetes, para «con
trolar», a repressão. O pau comeu em muitos 
lugares, policiais chegaram até a tirar em mui
tos momentos, o revólver da cinta. Enquanto 
isso o governador biônico de São Paulo afirma
va «que a greve era caso de policia». E não abriu 
mais o bico! Homens e mulheres espancados e 
presos vioientamente pelas tropas de choque 
que «obedeciam as rodens de Brasilia). Mas 
nem por isso a greve acabou, muito pelo contrá
rio, cresceu ficou forte, madura. Homens e mu
lheres não se renderam.

A mulher na greve

A mulher teve uma participação muito impor
tante nestes 15 dias de greve: como operárias, 
mães, esposas, irmãs, participaram dos piquetes 
das distribuição de alimentos, participaram das 
assembléias junto com maridos e filhos, e na 
coleta de dinheiro e mantimentos para o Fundo 
de Greve. Falaram em ato público de São Paulo 
com toda a força de combatentes por seus 
direitos.

«Os operários do ABCD, juntamente com as 
mulheres mostraram uma fibra incrível. Ela tam
bém é responsável pela vitória que vai chegar. 
Mas homem e mulher unidos nesta luta já 
conseguiram a maior vitória, que foi perder o 
medo da polícia, após 15 anos de repressão», 
afirmou Ana Maria, metalúrgica do ABC

A GREVE ACABOU 
E AGORA?

Na sexta-feira após o término 
da greve de São Bernardo, 

muitas mulheres 
numa longa fila 

às portas da Igreja Matriz 
aguardavam

aguardavam a distribuição 
de alimentos para as famílias 

dos metalúrgicos.
Seus depoimentos ao BM, 

mostram,
além da sua disposição de luta, 

as principais dificuldades 
que a greve colocou:

repressão 
necessidade de alimentos 

e de garantias 
para volta ao trabalho.

Duas Metalúrgicas

«A greve foi boa, muito melhor 
que trabalhar. Mas agora tem muita 
gentedespedida. Confiarno patrão, 
já viu né? A gente ganhou muita 
emoção nessa greve, mas pouca 
melhora. Agora tem o acordo ai. Se 
em 45 dias não sair, revolução. Ai 
nem é greve. É revolução mesmo».

«Os policiais tinham éque coope- 
rarcomagente. Maseles ficaram de 
lado dos patrões. Atacaram com 
cachorros e bombas. A gente 
não é pra ser tratada assim».

«Agora tá todo mundo na expec
tativa prá vero que vai acontecer. O 
ambiente na fábrica é frio, de muita 
tensão. A gente tá com medo de ser 
despedido.»

Mulher de metalúrgico da FIBAN_
3 filhos

Agreve trouxe coisas boas mas a 
gente ficou cheio de dividas. Meu 
marido foi trabalhar e desde quarta 
feira ele vai e volta da fábrica, 
sempre saber o que vai acontecer 
com ele, se vai ser mandado embora 
ou não. Falam que vão pagar

os dias mas não deram nem vale.
Durante a greve, quando meu mari- 
rido chegava em casa nervoso, eu 
falava prá ele ir firme, a gente não 
podia recuar agora. O que eu acho 
engraçado é que se tem um ladrão a 
policia não faz cerco pra prender, 
mas o trabalhador eles tratam com 
cachorro e bomba. É uma vergonha 
isso. A gente tem direito de fazer 
greve, é o nosso único recurso»

Dona de casa_mãe de
metalúrgico dasemar-Sto André

«Agrevetrouxebeneficio, porque 
com o aumento a situação da gente 
vai melhorar. Greve é importante, 
mas acho que não devia mandar 
ninguém emboradafábrica. Agente 
tem direito de fazer greve. Quando 
meu filho saia prá assembléia eu 
ficava com medo, nervosa, não 
queria que ele fosse, mas ai ele 
dizia! não adianta mãe, a gente só 
volta quando ganhar.».

Mulher de metalúrgico da VOLKS

«A greve foi boa, mas se não sai 
aumento a gente começa tudo de 
novo. Não sou contra a greve, mas 
contraa violência da policia, que tai 
pra por medo na gente. Agora a 
gente aqui, tá passando fome, e os 
patrões é que deveríam sustentar 
a gente, foi por causa dele que a 
gente ficou parada».

Metalúrgica da FRAN —Filtros

«A greve não é bom não. A gente 
ficou todo esse tempo sem comer. 
Ascrianças passando fome, depois 
mandou gente embora. Acho que a 
greve não mudou nada. Lá na fábri
ca metade trabalhou mesmo duran
te a greve. Eu não fui, mas a metade 
foi».

Mãedeum metalúrgicoda
PHILLIPSe outrodaFORD
«A greve foi boa, e foi bom tam

bém o pessoal voltar a trabalhar. É 
um voto de confiança. Esperamos 
que não precise outra greve, mas se 
precisar, a gente entra de novo».



Mulheres param a Pirelli
Foi um momento de grande emoção 
quando na Assembléia 
dos Metalúrgicos 
5 operários da Pirelli 
foram até a frente e falaram: 
“Temos que agradecer 
a atuação corajosa dessas 
mulheres, que pela madrugada 
foram parar a Pirelli’’.

Passou-se o primeiro dia da greve, e 
a Pirelli não parou. Passaram-se dois, 
três dias, e nada. Pirelli, uma das fábri
cas mais importantes de Santo André, 
com seus 8 mil operários, entre 
metalúrgicos‘e borracheiros (estes per
tencendo a outro sindicato), não para
va. O que será que acontecia?

Saber da greve, todos sabiam. Mui
tos tinham ido ao sindicato, outros lido 
no jornal, e muitos viram o primeiro 
ensaio de piquete de greve, às portas 
de sua fábrica. Viram os 200 e poucos 
operários que foram logo no primeiro 
dia tentar parar a fábrica. E viram tam
bém a maneira pela qual foram vio
lentamente reprimidos — uma operária 
até saiu machucada. Depois daquele 
dia, ninguém mais teve coragem de de
safiar a repressão e voltar a fazer 
piquete. O medo também tomava conta 
dos operários da Pirelli, mesmo dos 
que viam a importância de paralisar a 
fábrica.

“ Afinal, paramos ou não a Pirelli?” 
perguntavam-se todos, indecisos, 
temerosos.

Nesse momento, as mulheres entra
ram em cena, decididas, corajosas. E 
dispostas a demonstrar a sua capaci
dade de luta. Dez mulheres decidiram 
parar a fábrica.

“ Duvido. Será que essa mulherada

tem condições?” perguntava o próprio 
diretor de base do sindicato.

No dia seguinte, dia 15 de março, às 
4 e meia da madrugada, estavam lá as 
10 mulheres fazendo o piquete. 
Fizeram um cordão em frente à fábrica 
e falaram para os companheiros: “ Em 
todo o ABC, mais de 170 mil metalúr
gicos estão parados para conseguir 
um aumento de 78%. Os trabalhadores 
da Pirelli também têm que parar” .

Na cabeça dos operários amedronta
dos passavam cenas do primeiro dia 
da greve, reviviam momentos de re
pressão do primeiro piquete. Abaixa
vam a cabeçá, murmuravam “ eu sou 
borracheiro” e iam entrando na fábrica, 
um por um, olhando pro chão.

Era um, eram dois, eram três, “ eu 
também sou borracheiro’” , “ eu 
também” , “ eu também” , até que uma 
das mulheres perdeu a paciência e gri
tou:

“ Ó gente! Não tem nenhum homem 
aqui não? É só borracheiro?”

A reação foi imediata: apareceu 
metalúrgico de monte. E nesse mo
mento, apareceu também a polícia.

As mulheres novamente gritaram: 
“ Aqui não tem assassino, e nem tem 
iadrão. A luta é por melhores condi
ções de vida!” Isso tranquilizou a 
massa inquieta de operários. A polícia

veio chegando, mas quando viu que 
eram “ só mulheres” , começaram a 
falar entre si e se dispersaram. E co
meçaram a passar com o carro de si
rene ligada para quebrar o cordão. As 
mulheres davam passagem e depois 
voltavam de novo. A adesão a greve 
crescia. Ninguém entrava na fábrica, e 
ainda diziam, voltando-lhes subita
mente a coragem: “ Se a polícia agredir 
essas mulheres, nós não vamos dei
xar” .

O piquete de mulheres ficou até às 8 
horas, quando entram os mensalistas. 
Convocaram os trabalhadores para 
irem todos à Assembléia no Sindicato. 
E foram indo.

Assembléia cheia, parou ao ver che
gar os companheiros da Pirelli para 
aplaudir a sua adesão à luta. Os aplau
sos não paravam mais.

Foi o que contou ao BM uma das 
operárias que participou do piquete e 
que, para não correr o risco de perder o 
emprego, prefere não ser identificada. 
E foi um momento de muita emoção, 
quando mais de 5 homens foram até a 
frente agradecer as palmas e falaram: 
“ Temos que agradecer a atuação cora
josa dessas mulheres, que pela madru
gada foram parar a Pirelli” .

Modestamente, elas ficaram em seu 
lugar. E a assembléia continuou.
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Mulheres lutam pelo^/direito
de decidir

O Irã vive momentos revolucionários — amplas camadas da população lutam 
democracia, pela nacionalização do petróleo. A derrubada do governo do Xá 
das forças democráticas e populares, onde a classe operária teve papel decisivo.

E as mulheres saíram às ruas, enfrentando forças policiais, conscientes de 
pela libertação dos oprimidos e pela sua própria libertação.

pela liberdade, pela 
foi uma grande vitória

que lutavam

Durante cinco dias, a partir do dia 8 de março, 
Dia Internacional da Mulher, as iranianas reali
zaram uma série de importantes manifestações 
políticas que reuniu inicialmente 8 mil mulheres 
crescendo depois rapidamente, levando para as 
ruas nos últimos três dias cerca de 50 mil 
manifestantes.

Da mesma forma que em 1891 elas participa
ram da luta contra o colonialismo inglês, contra 
seus direitos abusivos na exploração do taba
co, e durante o ano passado se manifestaiam 
contra o regime opressor de Reza Pahlevi 
elas agora saíram às ruas para destacar e defen
der “a importância da participação das mulhe
res nos assuntos da nação, sobretudo nos 
setores econômicos,social e educacional” , con
forme diz um comunicado lançado por elas 
nestes dias.

As passeatas foram organizadas principal
mente por duas organizações de mulheres: O 
Movimento pelo Despertar das Mulheres, e o 
Movimento das Mulheres Combatentes, cujos 
membros não apenas tiveram participação ativa 
na longa sublevação que enfrentou a repressão 
do exército e a polícia monarquista, como em
punharam armas nas batalhas de rua que derro
taram os últimos defensores do Xá e levaram à 
tomada do poder pelo chefe religioso aiatolá 
Khomeini e consequente instalação do governo 
provisório no Irã.

Nas passeatas, as mulheres conduzidas por 
esses dois movimentos exigiam: direitos civis, 
igualdade com os homens, liberdade de expres
são e de associação, e proteção das autoridades 
para as mulheres que não usam véus.

Elas explicaram que escolheram o Dia da 
Mulher «porque esta data marca a grande luta 
das trabalhadoras americanas e ressalta a soli
dariedade internacional de todas as mulheres 
revolucionárias». Para continuar esta tradição, 
elas conclamavam «todos os homens e mulhe
res amantes da liberdade a se unirem na luta

contra a discriminação salarial e pela igualdade 
de direitos» entre os dois sexos.

Essas milhares de mulheres saíram às ruas e 
se manifestaram em frente do palácio do gover
no de mãos dadas com alguns homens, sem o 
véu iraniano que cobre a pessoa dos pés à 
cabeça, deixando ver apenas uma parte do ros
to. Gritavam: «Lutaremos contra o véu», e tam
bém: «Lutamos contra uma ditadura e não 
queremos outra».

Essas duas frases revelam a origem das mani
festações e revelanTtambém a complicada luta 
pelo poder que está em curso no Irã após a 
revolução, e da qual participaram, mostrando 
muita combatividade e também muita conse
quência.

O protesto das mulheres teve origem na 
aceleração do que ficou conhecido comoz«isla- 
mização» do Irã: isto é, a tentativa dos líderes 
religiosos que comandaram a revolução contra o 
Xá, de instaurar no Irã uma República Islâmica, 
isto é, um regime que obedecesse o Corão (livro 
sagrado dos xiitas, a religião majoritária no Irã) 
e que também repudiasse os «costumes ociden
tais» impostos pela «modernização» do Xá, 
Quando assumiu o poder, Khomeini tentou for
çar este rumo, apressando a adoção de leis 
baseadas nos ensinamentos religiosos. O pro
testo das mulheres começou quando ele propôs 
a volta da Charia. Esta lei permite que o homem 
repudie a sua mulher quando achar que não agiu 
corretamente, permite que o homem tenha vá
rias mulheres e obriga as mulheres'honestas' a 
usarem o véu tradicional que tampa o rosto. A 
lei também prevê a punição violenta para as 
adúlteras.

A proposta de Khomeini assumiu uma forma 
vaga. Ele de fato pretendia que a lei fosse 
restaurada (ela tinha sido abolida pelo Xá), mas 
não disse em que condições. De qualquer for

ma, suas palavras foram seguidas radicalmente 
por grupos religiosos fanáticos, que passaram a 
agrediras mulheres «desonestas» nas ruas, e a 
impedir que elas fossem trabalhar sem o véu.

E preciso fazer uma ressalva importante. Em 
primeiro lugar, o movimento das mulheres ira
nianas, ao contrário do que os jornais ociden
tais deixaram entender, não está situada no 
vazio, mas dentro da revolução iraniana. Dessa 
forma ele tem contradições profundas. Ele não é 
uma simples luta pela «modernização», mas é e 
foi uma luta contra o regime-despótico do Xá —1 
ao lado de todas as outras forças que sairam às 
ruas. Além disso ele está comprometido com os 
religiosos. A modernização que as mulheres, ou 
pelo menos boa parte delas quer, é uma moder
nização dentro da tradição islâmica e da cultura 
iraniana. Não é úma simples modernização co
mo o Xá fez, sem qualquer consulta democráti
ca às aspirações das mulheres. De 1966 a 1976 o 
consumo de artigos de beleza no Irã cresceu 500 
vezes. Mas isto não representa «modernização» 
nenhuma.

O setor mais progressista das mulheres exige 
democracia;se isso não for compreendido, não é 
possível entender a luta das iranianas. Para 
obter «essa democracia e a sociedade sem 
classes», dizem as líderes do movimento, «é pre
ciso mobilizar as mulheres, levá-las à luta por 
seus direitos e pelos direitos dos trabalhadores»

Como disse uma das mulheres, «nós quere
mos ter o direito de decidir por nós mesmas se 
queremos ou não usar o véu». Explicou também: 
entre a mulher tradicional e a mulher moderna 
que vive segundo os esquemas ocidentais, nós 
queremos escolher livremente nossa identida
de.

E, uma primeira vitória já foi conquistada ao 
final destes 5 dias de luta: elas obtiveram de 
Khomeini o direito de decidir se querem ou não 
usar o véu.
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Nosso corpo - parte 3

Desta vez. vamos conhecer mais um método contra- 
ceptivo. o DIU -  Dispositivo intra-uterino. também 
conhecido no Brasil como "aparelhinho” .

É importante nue nós. mulheres, conheçamos todos 
os métodos contraceptivos. para que possamos tazer 
uma escolha livre e segura de qual método adotar, 
sempre sob orientação médica, garantindo assim uma 
vida sexual sadia e evitando uma gravidez inde- 
selada.

O DIU é um pequeno objeto que 
se co loca dentro do útero. 
Durante todo o tempo que o DIU 
permanece no local, evita a gravi
dez, porque muda o ambiente nor
mal dentro do útero. Ele evita a 
fixação de um óvulo no útero, po
dendo ficar de 2 a 5 anos, se o 
organismo suportar.

TIPOS DE DIU

Há muitos tipos de DIUs, mas 
descreveremos apenas os mais 
eficazes.

DIUs de plásticos: são espirais 
de plástico branco, de formas e 
tamanhos diferentes.

Há também DIUs de cobre, tais 
como o T de cobre e o S de cobre, 
que é bastante pequeno e é ideal 
para mulheres que nunca ficaram 
grávidas. O cobre funciona como 
espermicida, ou seja, mata os es
permatozóides.

Mas o seu e fe ito  term ina 
depois de 2 anos, prazo em,que o 
DIU tem que ser retirado. É uma 
invenção recente e não se sabe 
ainda quais os efeitos que o co
bre pode causar à saúde da mu
lher. •oib

COMO SE COLOCA?

Antes de colocar o DIU a mu
lher deve fazer um exame gineco- 
lógico completo, para estar certa 
de que o colo do útero, o útero, as 
trompas e os ovários estão em 
condições normais de saúde.

O DIU é colocado dentro do 
útero através do colo do útero. A 
abertura do colo do útero é mais 
estreita do que um lápis, portanto 
não é possível empurrar o DIU na 
sua forma normal. Por isso, o DIU 
vem dentro de um tubo.

Depois de colocar o espéculo 
para a abertura da vagina, o 
médico coloca o tubinho, que 
contém o DIU, enfiando-o pelo 
orifício do colo do útero até che
gar ao corpo do útero. Logo que 
isso acontece, o DIU é empurrado 
para fora do tubo e para dentro 
do corpo do útero por um aplica- 
dor, tomando assim a sua forma 
lá dentro, como se vê no desenho.

A colocação é muito simples e 
rápida, mas por vezes, um pouco 
dolorosa. Quando o DIU toca as 
paredes do útero pela primeira 
vez, sentem-se cólicas parecidas 
com as cólicas menstruais. As

DIU (dispositivo intra-uterino)
1 trompa da falópio
2 ovário
3 útero
4 vagina
5 colo do útero

mulheres que já tiveram filhos 
não sentem quase dor. Mas as 
que nunca tiveram filhos, como 
têm o orifício do colo do útero 
mais fechado e o útero pouco de
senvolvido, sentem mais dor.

Depois da colocação do DIU, a 
mulher ainda terá cólicas durante 
algum tempo: se forem muito do
lorosas, pode-se tomar um com
primido para dores. Mas se conti
nuarem por muito tempo e forem 
insuportáveis, deve-se voltar ao 
médico para retirar o DIU. Todos 
os DIUs tem um pequeno cordão 
de náilon que desce pelo orifício 
do colo do útero e fica no fundo 
da vagina. O cordão é tão fino 
que nem pode ser sentido durante 
o ato sexual. Porém a mulher 
deve verificar pelo menos uma 
vez por semana, se o cordão

ainda está lá, é só enfiar 1 ou 2 
dedos dentro da vagina e senti-lo. 
Em especial nos dias da mens
truação é preciso verificar se o 
DIU não saiu junto com o sangue, 
pois o colo do útero alarga e pode 
expulsá-lo automaticamente. Se a 
mulher não puder sentir o cordão, 
deve voltar ao médico que o colo
cou, para verificar.

EFICÁCIA

O DIU é menos eficaz que a pí
lula. Entre 1000 mulheres que 
usam o DIU, 3 ou 8 ficam grá
vidas; mas depois de um ano de 
uso, há menor risco de gravidez, 
de 2 a 3 em 100. Os DIUs são 
mais eficazes para mulheres que

já tiveram filhos e que têm mais 
de 30 anos.

RETIRADA DO DIU:

Quando a mulher desejar, o DIU 
poderá ser facilmente retirado 
pelo médico. Ela nunca deverá 
tentar retirá-lo sozinha, pois pode 
partir o fio de náilon que está na 
vagina.

EFEITOS
SECUNDÁRIOS;

Pequenos efeitos secundários 
podem aparecer:

• maior sangramento durante a 
menstruação; caso seja muito 
forte deve-se voltar ao médico 
nue colocou o DIU;

• sangram ento irregu la r ou 
alguns pingos de sangue entre as 
regras;

• có licas  fo rtes na prim eira 
m enstruação depois da 
colocação.

Caso haja cólicas muito fortes 
e constantes, desde o dia da co
locação do DIU, deve-se ir ao mé
dico e retirá-lo.

COMPLICACÕES SÉRIAS:

As m ulheres que tiveram 
alguma inflamação do útero ou 
das trompas, devem fazer um exa
me completo e estar seguras de 
que a inflamação já desapareceu, 
antes de colocar o DIU. A mesma 
coisa devem fazer as mulheres 
que já tiveram uma ferida no colo 
do útero.

DESVANTAGENS:

Qualquer mulher que usa o DIU, 
depois de duas semanas de atra
so da menstruação, deve fazer 
teste de gravidez e procurar ime
diatamente o médico ginecologis
ta.

Alguns estudos mostram que 
entre as mulheres que usam o 
DIU e ficam grávidas, há grande 
número de abortos naturais e he
morragias. Portanto, se a mulher 
quer ter uma criança e usa o DIU, 
deve procurar o médico para reti
rá-lo, antes de engravidar.
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Se ficar o bicho pega, 
se correr o bicho 
come

“ Nós vimos no nosso grupo 
que a educação que a mulher 
recebe diz que sexo é sujeira, é 
pecado. Não é coisa de mulher 
direita. E além disso com todo o 
cansaço que a gente chega do 
trabalho, muitas vezes fazendo 
horas extras, é impossível 
alguém ser boa na cama.

Uma companheira do nosso 
grupo contou que é casada há 30 
anos. A família dormia toda no 
mesmo quarto, e só quando as 
crianças dormiam é que o mari
do vinha procurar. Ele se reali
zava, depois virava para o lado e 
dormia. Ela nunca. Não tinha 
diálogo nenhum com o marido. 
Nós mulheres ainda temos ver
gonha de dizer que não estamos 
sentindo prazer ou que não esta
mos a fim.

Ninguémensina nada para as 
meninas. Eu não tenho vergonha 
de dizer que casei com 16 anos, 
e, pensava que filho nascia pelo 
umbigo.

Um companheiro do grupo 
disse: Quando casei, pela edu
cação que recebi, era só chegar 
lá, subir em cima, meter bronca 
e acabar. A própria companheira 
começou a travar uma intensa 
luta, dizendo: assim não dá, meu 
chapa, eu também quero entrar 
nesse processo. Aí, tive que mu
dar.

A mulher não tem garantias, 
nem para ter, nem para evitar. 
Não tem escolha, se ficar o bi
cho pega, se correr o bicho 
come. Se resolve evitar filho, o 
que acontece? Quase todos os 
métodos anticoncepcionais fa
zem mal. Mas fazem muito mal 
se tomados sem orientação do 
médico. E é claro que hoje a mu
lher operária não tem atendi
mento médico. É na mulher po
bre, que já tem anemia ou 
outros problemas, que estão 
dando pílulas ou colocando DIU. 
Isto está ferrando com a saúde 
da mulher, quer dizer ela está 
sempre a beira da morte: evitan
do ou tendo. Porque na hora de 
ter vai cair na mão da parteira, 
como acontece no interior. Mas, 
aqui na cidade, não é muito me
lhor, todo mundo sabe como é o 
IN PS.

Se a mulher não quiser ter 
mais filhos, se quiser se estere- 
lizar, o que acontece? Ocorre 
como uma companheira do gru
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po, que queria ligar as trompas, 
e sabe qual a resposta do INPS? 
Não liga, porque tem que pagar.

Discutimos também a questão 
do aborto. A gente resolveu não 
perguntar quem é a favor, ou 
quem é contra. Isto é uma ques
tão da cabeça de cada uma, e 
não temos tempo neste congres
so para discutir isso. Mas não 
adianta fugir da realidade. Fugir 
de ver o que está acontecendo. 
Quantas mulheres não morrem 
porque caem nas mãos de curio
sas? Ou então ficam indo de far
mácia em farmácia, tomando re
médios que arrebentam com a 
saúde da mulher. Nós achamos 
que deveria ter aborto legat, 
assim deixava de ter uma indús
tria de aborto e as mulheres te- 
riam mais condições. Mas, tem 
de ser gratuito, porque não inte
ressa aborto legal sem que a 
mulher pobre não possa fazê-lo, 
porque não pode pagar.”

Tirar a carapuça de ser 
sõ mãe

“ A mulher tem que se libertar 
primeiro de dentro de casa. Tirar 
a carapuça que mulher é só para 
ser mãe, para criar os filhos e 
não sair disto. Temos que dar 
valor a nós como mulheres, par
ticipando ativamente, não só 
formando número nos 
movimentos, mas levar neles 
nossas reivindicações.

As mulheres tem se organiza
do no local de trabalho, ou on
de mora. Vencendo os medos e 
as barreiras que não são pou
cas. O Movimento do Custo de 
Vida, as eleições, as greves 
mostraram que o movimento de 
mulherês começa a tomar 
fôlego, deixou de ser “ um caso 
de polícia” . Porém, devemos 
participar cada vez mais em to
dos os movimentos de oposição 
e levantarmos nossas reivindica
ções específicas. Estaremos 
assim contribuindo na luta dos 
trabalhadores por melhores con
dições de vida e trabalho, por di
reito de se organizar e expressar 
livremente. Lutando assim por li
berdades democráticas.”

8 de Março de 1979. Na cidade de São Paulo encerrou-se o 
1° Congresso da Mulher Paulista. É o marco de unia nova etapa 

da nossa luta. Éramos 900 mulheres que debatemos corajosamente, 
durante 2 dias, os problemas que vivemos diariamente. Pela 

primeira vez conseguimos conversar, todas juntas, mais intimamente 
o nosso dia a dia. Percebemos então o quanto o cotidiano é comum 

à mairia de nós: as péssimas condições de vida e trabalho que 
enfrentamos, juntamente com a maioria do nosso povo, agravadas 

e aumentadas pela condição específica de sermos mulheres.

As primeiras a serem 
despedidas e as últimas a 
serem empregadas

“ ...E, como marido ganha pou
co, a mulher vai trabalhar fora. 
O dinheiro que éla vai ganhar, 
ela não vê como ordenado, é só 
um bico para ajudar o salário do 
marido. A maioria das mulheres 
não tem profissão. O que elas 
sabem fazer é o que fazem em 
casa:, lavar, passar, cozinhar, 
etc. É este serviço que procura 
lá fora. Às vezes, vai buscar ser
viço na fábrica para fazer em 
casa. Então, não é registrada, 
não tem INPS. É um subempre- 
go.

Quando ela vai trabalhar nas 
fábricas, os patrões usam as 
mulheres para enfraquecer e di
vidir a classe. Pagam menos a 
elas. Se os homens não aceitam 
trabalhar por um certo salário, 
tudo bem, contratam mulheres 
por um salário menor, e tudo 
fica a mesma coisa. Então nos
so grupo saiu a seguinte discus
são: será que a mulher é bobo
ca? Por que será que ela aceita 
trabalhar ganhando menos?

O que a gente viu foi o seguin
te as mulheres têm pouca expe
riência de trabalho na fábrica, 
não conhecem as manhas das 
firmas. O homem faz o mesmo 
trabalho que a mulher, só que 
ele é “ A” , e eu sou “ B” , então 
ganho menos, fazendo o mesmo 
trabalho.

Outro problema sério: por não 
ter especialização, nós somos 
as primeiras a ser despedidas e 
as últimas a ser empregadas.

Quando a mulher quer se pro
fissionalizar é difícil. Os cursos 
são caros e os salários baixos. 
E, além do mais, tem exame de 
seleção para entrar no SENAI, 
por exemplo. O exame é rigoro
so, e os operários, principal
mente as mulheres, quase 
nunca têm ginásio. E ainda tem 
profissões que são só para ho
mens. Tem um exemplo, no nos
so grupo, de uma companheira 
que fez concurso no SENAI para

ajustador. Ela passou mas não 
deixaram fazer matrícula. O que 
eles disseram é que mulher iria 
criar problemas na oficina.

E tem mais, que é a utilização 
de sexo. O chefe obriga as meni
nas a sairem com ele. A mulher 
deve sair com o chefe se ELA 
QUISER, não obrigada, entrando 
no esquema de prostituição.

As mulheres mais vistosas e 
‘bonitas conseguem emprego 
mais facilmente que as outras. 
Ora, mulher não é objeto para 
ser posto na vitrine, é gente! É 
trabalhadora!

Como vamos fazer com tudo 
isso? Vai ficar tudo assim? Te
mos que mudar esta situação. É 
preciso que a mulher participe 
das lutas também no trabalho. É 
necessário um departamento fe
minino nos sindicatos. Isto não 
divide a classe, pelo contrário: 
motiva a mulher a participar for
talecendo a luta dos trabalhado
res. Nesse departamento será 
mais fácil discutirmos as nos
sas reivindicações, que serão le
vadas para as assembléias para 
que juntos homens e mulheres, 
lutemos pelos nossos proble
mas” :

Trabalho Doméstico é 
Trabalho Sim!

“ Trabalho doméstico é traba
lho? Esta foi nossa primeira per
gunta., Todas nós dissemos que 
sim. É monótono e sufocante, 
não tem descanso. Mas todo 
mundo acha que não é trabalho. 
Inclusive nossos maridos.

Se alguém pergunta: você tra
balha? A resposta é sim, traba
lho em casa. Então o que nos di
zem é que você não trabalha! 
Para nós este trabalho nem 
parece trabalho, parece mais es
cravidão.

As mulheres da roça são 
como escravas... Porque traba
lham na roça o dia todo. Quando 
chegam em casa tem de cuidar 
dos filhos, do marido, tirar água 
do poço, fazer comida. Mas aqui 
na cidade é a mesma cóisa. A 
mulher chega da fábrica, da ofi

cina ou da loja e tem que traba
lhar em casa. O marido também 
chega cansado. Mas não ajuda 
no serviço de casa porque não é 
trabalho, é coisa de mulher. En
tão a mullíer acaba trabalhando 
dobrado.

Nós nos perguntamos se a 
mulher deveria receber um salá
rio pelo trabalho doméstico. 
Mas então quantos salários a 
mulher tinha que receber? De la
vadeira, de faxineira, de cozi
nheira...

O trabalho doméstico tão des
valorizado, que nem o trabalho 
de ter filhos é considerado tra
balho. Nós achamos que criar fi
lhos para o Brasil é trabalho 
sim!

A mulher, além de ter filhos 
sem as mínimas condições, 
depois que eles nascem não 
tem onde deixar quando vai tra
balhar, Não tem creches, nem 
nos bairros nem onde a gente 
trabalha.

Mas como vamos solucionar 
esses problemas? O sapato está 
apertando é na gente. Temos 
que lutar por creches, por lavan
derias públicas, restaurantes pú
blicos para não precisar fazer 
comida em casa. Se isso tem 
nos outros países, por que não 
tem aqui?

As creches que a gente quer é 
da Prefeitura ou do Estado. E 
não só até seis anos e meio, 
mas até os doze anos, e para as 
crianças aprenderem um ofício” .
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sem condições mínimas de ter e 
educar nossos filhos, fazendo o 
verdadeiro milagre de conseguir, 
com os baixos salários e as pés
simas condições de nossos bair
ros, garantir que os trabalhado
res, de hoje e de amanhã, pos
sam trabalhar e produzir, nós, 
mulheres brasileiras, sofremos 
duplamente todas as conse
quências de miséria e opressão 
a que está submetida a maioria 
do povo.

O desemprego, problema ge
ral da população, no nosso caso 
é ainda mais sério. Não conse
guimos ter uma profissão. So
mos educadas apenas para exe
cutar as tarefas domésticas e 
ser mãe. Só conseguimos em
prego com salários mais baixos 
que os homens e só nas profissiões 
e cargos mais desvalorizados. E 
mesmo quando conseguimos 
um trabalho fora de casa somos 
obrigadas a fazer, além dele, to
das as tarefas domésticas — o 
e te rn o  lava r, c o z in h a r  e c u id a r  
dos filhos. Não temos onde dei
xá-los quando saímos para o tra
balho, pois não nos dão creches 
e escolas em quantidade sufi
ciente e de qualidade que nos 
tranquilizem, como se fôssemos 
as únicas responsáveis pelo cui
dado de nossos filhos.

E tem mais: nosso trabalho é 
utilizado de acordo com os inte
resses de lucro dos patrões e do 
Estado. Por isso, somos as últi
mas a conseguir emprego e as 
primeiras a ser despedidas. E o 
nosso trabalho doméstico, 
necessário para toda a socieda
de, não é valorizado, muitas 
vezes, nem pelo nosso 
companheiro.

Mesmo para ser mãe — a tão 
falada função principal da mu
lher — não contamos com as 
mínimas garantias. Pois, quando 
estamos grávidas, corremos o 
risco de não chegarmos ao tér
mino da gestação, em função do 
nosso precário estado de saúde 
e falta de assistência médica. 
Por outro lado, se estamos 
empregadas, nos ameaçam com 
a demissão no emprego. E não 
adianta sair em busca de outro:

•
1

os patrões não aceitam as mu
lheres grávidas.

Se resolvemos evitar filhos, 
não-encontramos métodos anti
concepcionais garantidos. 0 
uso indiscriminadado das pílu
las, sem nenhuma assistência 
médica, é abertamente promovi
do pelo governo. Quando ocorre 
uma gravidez indesejada, o úni
co recurso é sé; submeter à in
dústria clandestina do aborto ou 
a curiosas que, utilizando son
das ou outros meios mais gros
seiros, põem em perigo as nos
sas vidas.

Completando o quadro da 
nossa situação de discrimina
ção e opressão, existem ainda 
os preconceitos tradicionais di
vulgados, de que nós não temos 
direito aos prazer sexual e que 
nossa função no sexo é, unica
mente, ter filhos.

Aliado a isso, a falta de mora
dia — dormindo toda a família 
no mesmo quarto ou na mesma 
cama — e o trabalho absorvente 
a q'u© e s tã o  s u b m e tid o s  ta n to  a 
mulher quanto o homem, não 
nos permitem o direito ao prazer 
sexual.

Apesar disso, rompemos 
nosso isolamento e saímos para 
a luta como estão fazendo tam
bém outros setores oprimidos 
da sociedade. Assim, desde o 
início nos organizamo.s em pe
quenos grupos de mulheres 
(Clubes de Mães, Associação de 
Donas de Casa, grupos femini
nos e, mais tarde, imprensa e 
grupos feministas) discutindo e 
denunciando os' nossos proble
mas específicos e a situação do 
bairro em que vivemos e nos 
propondo a ações concretas em 
torno dessas questões.

Foi a partir da mobilização 
das donas de casa de periferia 
que surgiu e cresceu nacional
mente o movimento contra a ca- 
restia. Iniciamos também em 75 
a campanha pela Anistia Ampla 
Geral e Irrestrita a todos os bra
sileiros presos e perseguidos 
por motivos políticos. Em 78, 
quando as lutas dos operários e 
trabalhadores em geral ganha
ram as ruas, nós mulheres, tive
mos um papel de destaque.no

Entidades organizadoras do Congresso: Associação de Mulheres, Centro de 
Desenvolvimento da Mulher Brasileira, Associação das Donas de Casa, Frente 
Nacional do Trabalho, Departamento Feminino da Casa da Cultura de Guarulhos, 
Movimento do Custo de Vida,
Clube de mães,
Oposição Sindical Sabesp/Cetes 
Serviço de Orientação Familiar,
Nós Mulheres
Sociedade Brasil Mulher

movimento grevista de operá
rios, professores, bancários, etc.

A participação em todos 
esses movimentos populares 
nos deu força e possibilitou a 
ampliação do movimento por 
nossas reivindicações específi
cas, cujo ponto de partida foi 
este nosso I Congresso.

E porque neste Congresso, 
pela primeira vez e juntas, con
seguimos, em público, conver
sar mais íntima e profundamen
te sobre o nosso dia-a-dia, per
cebemos o quanto esse cotidia
no é comum a todas nós. E sen
timos o despertar da solidarie
dade e da força que pode ter a 
nossa união diante de nossos 
problemas.

De repente, pela primeira vez, 
sentimo-nos orgulhosas de 
nossa condição de mulher — já 
não mais mulheres isoladas e
impotentes ante a situação que 
nos é imposta, mas mulheres de
cididas a mudar a sua sorte.

E, em todos os grupos do 
Congresso, percebemos, mais 
uma vez, que os nossos proble
mas não se resolverão enquanto 
não mudar esta sociedade em 
que vivemos. Por isso, interessa 
também' a nós, mulheres, mudá- 
la, porque temos um interesse 
concreto e real nessa mudança, 
e não apenas por solidariedade 
com os demais explorados e 
oprimidos. Por isso, decidimos 
fortalecer os movimentos mais 
consequentes da sociedade não 
mais para aumentar apenas o 
número de pessoas que eles 
agregam, ou para desempenhar 
as tarefas de interesse geral, 
que “ os outros’’ não têm tempo 
de fazer: propomo-nos, daqui 
para frente, atuar ainda mais 
nos grupos femininos, nos bair
ros, nos sindicatos e associa
ções, levando também para 
dentro deles nossas reivindica
ções específicas e fazendo com 
que seus componentes 
assumam e lutem também pelas 
creches, equiparação salariat, 
iguais oportunidades de

trabalho e de formação, socia
lização do trabalho doméstico.

Apoiaremos esse movimentos 
não mais como companheiras, 
mas como mulheres orgulhosas 
de sê-lo, como companheiras que 
também têm suas lutas especí
ficas que a todos devem interes
sar.

d s  reivindicações que levanta
mos foram muitas e todas eias
serão objeto de nossa luta. Mas, 
neste primeiro momento, vamos
construir a nossa unidade em tor
no de uma luta por 3 pontos:
1°) CRECHES — totalmente finan
ciadas pelo Estado e empresas, 
próximas ao locais de moradia e 
trabalho, que não sejam meros 
depósitos de crianças e que con
tem com a participação dos pais 
na orientação pedagógica.
2°) Pela Equiparação ^Salarial, por 
trabalho igual, salário igual. Por 
melhores salários para todos os 
trabalhadores.
3°) Contra o Programa de Preven
ção de Gravidez de Alto Risco — 
pelo direito e condições sociais 
que permitam realmente optar 
por ter ou não filhos em bom es
tado de saúde e demais garantias 
de vida.

Portanto, nossa luta é:

Por melhores salários para todos 
os trabalhadores 

Peio direito de greve.

Por equiparação salarial de ho
mens, mulheres e crianças;

•
Contra o trabalho noturno para 
ambos os sexos.

•
Que as empresas aceitem pes
soas com mais de 35 anos.

Por melhores condições de vida, 
moradia e trabalho;

Pels profissionalização das mu
lheres;

Pela oportunidade de trabalho pa
ra mulheres casadas;

•
Pela garantia de emprego para a 
gestante e que as mulheres não 
sejam obrigadas a provar que não 
estão grávidas quando vão ser 
admitidas no emprego;

•
Peio fim da educação repressiva 
e diferenciada entre os sexos;

•
Contra o uso de contraceptivos 
sem assistência médica regular e 
frequente;

Pe/o direito de termos filhos que 
desejarmos;

9

Pela instalação de creches gratui
tas próximas aos locais de mora
dia e trabalho;

9

Pelo direito de se organizar e ex
pressar livremente;

9

Pela anistia ampla gerai e irrestri
ta.
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