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2 BRASIL MULHER

Brasil Mulher
A luta pela e m a n cip ação  da 

m u lh e r  n ã o  e s tá  em n e n h u m  
momento desvinculada da luta pelas 
soluções dos problemas mais gerais 
da sociedade. Por isso nos unimos à 
manifestação coletiva por melhores 
condições de vida, de trabalho, por 
uma anistia ampla e irrestrita, por 
liberdades democráticas.

A situação que vivemos atual
mente aumenta cada vez mais a 
insatisfação da grande maioria da 
população, cujas condições de vida e 
de trabalho estão cada vez piores. 
Como disse um morador da Zona 
Oeste de São Paulo, «enquanto o 
salário sobe pela escada, o custo de 
vida sobe de elevador.»

O trabalhador trabalha cada vez 
mais, e ainda precisa que seus filhos 
e sua m u lh e r tr a b a lh e m  fo r a  
também, para conseguir o mínimo 
para a sobrevivência da fam ília. 
Aumentam-se as horas de trabalho e 
o número de acidentes. Reduz-se a 
alimentação e as doenças são mais 
graves e constantes. Aos problemas 
como —  crescente aumento do custo 
de vida, deficientes serviços públicos 
(saúde, transporte, sa n e a m e n to ,
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educação), desemprego,* baixos salá
rios e tantos outros, acrescentam-se 
as proibições a qualquer tipo de 
participação, seja através de leis e 
d e cre to s, seja a tr a v é s  de um a  
repressão mais direta.

Em resposta, cada setor começa 
a criar novas formas de organização 
e manifestação coletivas em torno 
de seus problemas mais sentidos.

A partir da prisão de operários e 
estudantes às vésperas das comemo
rações do dia l 9 de maio, com eça
ram a surgir manifestações contra 
essa situação em várias cidades do 
Brasil, congregando m ilhares de 
pessoas.

Esse quadro geral de marginali- 
zação econômica, política e social 
dos setores oprimidos da sociedade 
atinge também a Mulher. O desen
volvimento da sua consciência e 
participação significará o aumento 
das forças que trabalham para a 
construção de uma sociedade na 
qual os trabalhadores e demais seto
res oprimidos tenham seus interes
ses atendidos e não haja lugar para 
qualquer tipo de opressão.

SOCIEDADE BRASIL MULHER
A Sociedade Brasil Mulher 

foi criada em 1975 com o 
objetivo de tratar dos proble 
mas da mulher, integrados 
com as questões mais essenci
ais da sociedade. Dentro desta 
visão criamos o jornal 
Brasil M ulher, veículo de 
difusão desse trabalho.

0 jomal veio incorporar se 
à im prensa  dem ocrática , 
levando uma posição clara na 
d e fe sa  da  l ib e rd a d e  de 
expressão, associação e infor- 
m a ç ã o . É d e n tro  d esse  
contexto que procuram os 
levar à frente a luta pela 
em an c ip ação  da m ulher, 
co n sc ie n te s  de que essa  
emancipação é tarefa que 
cabe a homens e mulheres. E 
se a luta pela emancipação 
feminina faz parte da luta

geral por melhores condições 
de vida e trabalho, contra os 
p reconceitos sociais que 
envolvem as mulheres, pela 
defesa dos direitos humanos, 
por uma anistia ampla e 
i r re s tr ita ,  por liberdades 
democráticas, o problema da 
mulher não interessa apenas 
a grupos femininos mas a 
qualquer pessoa que busca 
viver com dignidade pessoal e
coletiva. ___

O jomal é feito por um 
grupo de homens e mulheres 
que mensalmente colaboram 
com uma quantia fixa mas, 
como todos os jornais inde
pendentes que vivem basica
m ente da venda de seus 
jornais e de assinaturas, o
Brasil M ulher tem sofrido 
flutuações econômicas que se 
refletem na sua periodicidade.

Como podemos então levar 
avante o nosso trabalho? Com 
a sua colaboração e solidarie 
dade.

Torne-se sócio honorário, 
cuja con tribu ição  m ensal 
mínima é de Cr$ 100,00 o 
que nos possibilitará a saída 
do jornal dentro do prazo 
estipulado, isto é, a cada mês. 
A sua participação é muito 
importante para a continuida
de do nosso trabalho. Leia o 
nosso jomal e apoie nossos 
princípios tornando se sócio 
honorário.

O sócio honorário recebe 
rá todas as publicações da 
Sociedade Brasil Mulher e 
poderá participar nos cursos, 
con ferências, espetáculos 
promovidos pela Sociedade; 
sem contudo, ter direito ao 
voto.



Passaporte é direito, 
não favor.

«O Passaporte é
a parte mais preciosa 
de um homem.
Ele não é feito
de um modo tão simples
como se faz um ser humano.
Um ser humano
pode su rg ir  em q u a lq u e r
lugar,
de maneira descuidada 
e sem qualquer 
motivo mais sério.
Um passaporte jam ais... 
(Bertold Brecht)

A c ir c u la ç ã o  de id é ia s  e de homens é um direito constitu cional, r a t ific a d o  em  H e ls in q u e , co m  a presença do Brasil. Idéias circu lam  e circularão sempre apesar das medi das de censura. Para os hom ens, circular é mais difícil.Nos foros in te r n a c io n a is , n as conferências sobre direitos hum anos todos os governos se com prom etem  a respeitar a liberdade de entrada e saída das suas fronteiras. N a re a lidade, m algrado estas declarações de boas intenções, certos governos não se privam , mais ou menos su tilm en te, de suprimir o direito de ir e vir, negando-se a dar passaporte.Centenas de cidadãos brasileiros vêem recusado o passaporte ou a sua renovação sem que lhes seja explicado o motivo da recu sa. Esse motivo, obviamente é político. Não atinge apenas ao cid ad ão , por um a razão ou outra, suspeito aos olhos do Itam aratí, mas tam bém  às esposas e c r ia n ç a s . Por toda a E u r o p a , é frequente recusarem o passaporte às esposas e filhos —  tenh am  esses apenas meses de idade —- dos refu g iados políticos.Mesmo para viver no estrangeiro o passaporte em ordem é um docu mento necessário, sem o qual não se tem direito de trab alh ar ou de perm anecer além dos prazos d eterminados pelas leis locais. Sem  d o cu m entação, sem uma situ ação legal definida a privação do passaporte equivale a uma condenação ao exílio

ou ao conflnam ento, aborrecim ento com a polícia, am eaças de expulsão, insegurança em ocional, esposos sepa rados, filhos afastados do convívio fam iliar.Transform am -se, sem processo, sem culpa fo rm ad a, c id a d ã o s em apátridas. Restam duas saíd as — o m a n d a d o  de s e g u r a n ç a  ou a silo  político.Im petrar um m andado de segu ran ça custa dinheiro. Os exilad o s m uitas vezes não dispõem de recu rsos fin an ceiro s. Um m a n d a d o  de segurança individual custa entre 15 a 20 mil cruzeiros sem con tar as despesas com os honorários do advo gado. E por esta razão que a m aioria te rm in a  optando pelo p e d id o  de asilo.D a d a  a g r a v i d a d e  d a s  circunstâncias e os dram as hum anos decorrentes da situação, o Sindicato dos Advogados da F ran ça fez um apêlo à Ordem dos A dvogados do

Brasil —  O .A .B ., propondo que assumisse os m andados de se g u ra n ça  sem honorários para os impetrantes. Ao que se sabe a O .A .B . não respondeu, há mais de ano, à sugestão feita. Ainda se espera e devem  ser em penhados esforços para que os a d v o g a d o s  do B r a s il  a c e ite m  a sugestão feita no estrangeiro. Senão só resta ao cidadão no exílio , fo rç a do se fôr solteiro a casar-se para adquirir a nacionalidade do cônjuge. M as tudo isso não havería razão de ser e encontraria am pla solução, se as autoridades competentes revisassem as arbritariedades com etidas.Por alguns casos recentes, parece que o atual Governo inclinara-se a to m a r tais m e d id a s . A lg u m a s  pessoas atingidas pelas arbitrariedades em questão, conseguiram  obter o passaporte ou a renovação, não sem antes impetrar m andado de segu ran ça. 0 ju sto  é que não h ouvesse necessidade de recorrer a essa m edida, um a vez que o passaporte é um direito, de todo cidadão. Não é favor.
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Os fatos
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Mulheres
brasileiras
na Bélgica

O Grupo de m ulheres 
brasileiras na Bélgica enviou- 
nos seu boletim e explicou 
seus objetivos: «Resolvemos, 
dizem elas, fazer uma seleção 
de alguns artigos aparecidos 
no B rasil M ulher e Nós 
M ulheres assim como dos 
p rim eiros ed ito ria is  dos 
mesmos para que todo o 
grupo conhecesse o novo tipo 
de im prensa feminina que 
procura devolver à mulher o 
seu justo lugar na sociedade».

Às companheiras da Bélgi
ca querem os agradecer o 
apoio e esperamos que o bole
tim que elaboraram seja o 
primeiro de uma longa série. 
É na divulgação de nosso 
trabalho, e na união de esfor
ços que conseguiremos levar 
avante a luta pela emancipa
ção da mulher.

O Dia
da
Mulher
Moçambicana

No d ia  9 de ab ril a 
mulher moçambicana come 
morou seu dia, em homena
gem à Josina Machel, morta 
em 9 de abril de 1971.

Josina Machel foi comba
tente de linha de frente, diri
gente do Destacamento Femi 
nino, chefe de secção dos 
Assuntos Sociais, ela era 
também responsável pela as 
Relações Exteriores da Secção 
da Mulher, da FRELIMO. — 
F ren te  de L ibertação  de 
Moçambique.

Conhecedora dos séculos e 
séculos de destruição e da 
chacina feita nas vidas das 
m u lheres  m oçam bicanas, 
Josina Machel desencadeou 
a luta pela emancipação da 
mulher em Moçambique.

«Impõe-se, dizia ela, unir 
as mulheres, agrupá las, inte- 
grá las no trabalho político, 
na luta cotidiana que aliás 
sem ela nunca poderá ser 
levada a cabo ... ensiná las a 
ler. Fazer-lhes ver o que têm 
de recusar, o que têm dè 
exigir para  que lhes seja 
restitu ído o lugar que de 
direito lhes cabe na socie
dade».

Rio de Janeiro 
Centro da 
Mulher Brasileira

No nosso número EXTRA
— DOCUMENTO sobre os 
acontecimentos nacionais do 
dia 8 de março de 1977 — o 
Rio esteve presente, através 
do «Encontro da Mulher que 
Trabalha», promovido pelo 
Centro da Mulher Brasileira. 
O Centro nasceu em 1975 — 
Ano Internacional da Mulher
— quan d o  no sim pósio - 
pesquisa realizado na ABI, 
ficou evidenciada a necessi
dade de dar continuidade ao 
m ov im en to  fem in is ta  do 
Brasil.. O CMB é uma institui
ção com personalidade jurídi
ca, sem fins lucrativos, que 
tem por finalidade o conheci
mento e a divulgação da 
condição da mulher em geral' 
e, em particular, da mulher 
brasileira, atuando no sentido 
da superação de seus proble
mas. Atualmepte, atendendo 
a estes objetivos, o CMB 
executa as propostas aprova
das no 1" Encontro da Mulher 
que T ra b a lh a ;  im p la n ta  
grupos de Assistência Jurídi
ca e Frente de Trabalho junto 
à comunidade; desenvolve um 
projeto de pesquisa sobre 
creches no município do RJ; 
elabora um projeto de pesqui
sa na Vara de Família, entre 
outras atividades.

Mulheres
cineastas

Criado em 1946 pa ra  
divulgar o cinema europeu e 
am ericano , o Festival de 
Cannes, na França, transfor
m ou-se  num  g ig a n te sc o  
m ercado cinem atográfico , 
dom inado  pelas g ran d e s  
com panhias, sobretudo as 
americanas. Ao lado desse 
Festival, como um quisto, 
nasceram realizações parale
las, dando vazão a um cine 
ma de «contra-poder». É nesse 
lado paralelo, pouco divulga
do, que podem ser detectadas 
algumas idéias e tendências 
novas. Aí entram as realizações 
de cineastas feministas. Um 
dos filmes mais importantes 
no Festival foi «Kilenc Honap» 
(«Nove Meses»), da húngara 
Marta Meszaros. Desde 68 
voltada aos problemas femi
nistas, ela coloca no centro 
deste filme uma mulher que, 
depois de um grande amor, 
vê-se sozinha com um filho e 
que encontra coragem para 
criá-lo, ao mesmo tempo que 
continua seus estudos e o 
t r a b a lh o .  Num se g u n d o  
romance, ela se decidirá por 
um segundo filho. Outro 
filme, «Mas o Que é que elas 
Querem?», este da francesa 
Coline Serreau, cede a pala
vra a m ulheres operárias, 
camponesas, donas-de-casa e 
uma atriz de cinema porno
gráfico, que falam da aliena
ção, da sexualidade, das lutas 
e da tomada de consciência 
enquanto m ulheres. Entre 
outros vários filmes que apre
sentavam propostas feminis
tas  e s ta v a  o «Feminino 
Plural», da carioca Vera de 
F ig u e re d o .  (M ovim en to  
13/06/77)

As
baianas
se
organizam

Foi formada em Salvador 
a ASSOCIAÇÃO FEMINISTA 
DA BAHIA que tem como 
objetivos «defender os direitos 
de igualdade civil e política 
da mulher, integrando a na 
luta do conjunto cfa sociedade 
pela transformação social das 
relações humanas e de traba
lho, contribuindo para a cons 
trução  de uma sociedade 
mais justa. Para isto, é propó 
sito da ASSOCIAÇÃO FEMI 
N1STA DA BAHIA m anter 
contatos com outras organiza 
ções de mulheres e entidades 
representativas da sociedade; 
divulgar a situação real da 
mulher e promover atividades 
que contribuam para a cons
cientização de sua situação 
específica e sobre a realidade 
brasileira. E ainda lutar por: 
condições infraestruturais 
(creches, refeitórios, lavande 
rias públicas etc.) que possi 
bilitem à mulher participar 
mais efetivamente da vida e 
da sociedade; por melhoria 
salarial de todos os trabalha 
dores e cumprimento e ampli 
ação dos direitos trabalhistas 
da mulher; contra a discrimi 
nação apresentada no Código 
C ivil, ap o ia n d o  tam b é m  
outros movimentos que bene 
ficiem a maioria da socie 
dade.»

Às nossas companheiras 
baianas enviamos nossa soli
dariedade, e colocamos nosso 
Jornal a seu dispor. O Brasil 
Mulher é uma tribuna aberta 
à todos os grupos de mulhe
res que lutam pela emancipa
ção da mulher, tendo em 
conta que esta só se dará 
com a emancipação do ser 
humano.

Aqui estão os endereços
Rio de Janeiro:
CENTRO DA MULHER BRASILEIRA 
Av. Franklin Roosevelt, 39 — s 713 
— Centro — CEP 20.000 — Rio de 
Janeiro.

dos grupos de mulheres 
nos vários Estados
4 BRASIL, MVXHEK ............................

São Paulo:
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
DA MULHER
R. 24 de Maio, 208 — 14 ’ andar. — 
São Paulo

NÓS MULHERES

Rua Fidalga, 548 — s/26 — Vila 
Madalena — São Paulo

Minas Gerais:
GRUPO PRÓ-CENTRO DA MULHER 
MINEIRA
Av. do Contorno, 2399 — Floresta — 
CEP 30.000 — Belo Horizonte

Pernambuco:
SOCIEDADE MULHER DO NORDESTE 
Recife

Bahia:
ASSOCIAÇÃO FEMINISTA DA BAHIA 
Salvador

Os grupos de mulheres que estão em 
formação ou já formados enviem seus 
endereços.



As denúncias das mulheres
do
Lar Nacional

Lar Nacional é uma vila operária de São 
Mateus, na zona Leste da Capital. Seus milhares de 
moradores, há nove anos vivem inseguros e em 
estado de alerta, esperando o desfecho final do 
processo em que se acham envolvidos. Esta insegu
rança aumentou quando, na semana passada, 93 
famílias do bairro vizinho, Jardim Itápolis, recebe
ram mandato judicial para desocuparem as casas.

Uma das moradoras, natural de Lavras - MG 
conta como tudo se iniciou: «Moro no bairro há 
nove aqps. Esses nove anos têm uma história 
complexa. Tudo começou quando a Construtora Lar 
Nacional que agora é nome do bairro, após cons
truir 430 casas, passou um contrato frio para os 
primeiros moradores. Era uma espécie de consórcio 
onde os que pressionavam mais conseguiam a casa 
primeiro. «Tavares» era o português dono do negó
cio. Apesar do interesse comercial parecia uma 
pessoa humana. Ele construiu um grande prédio 
onde ia ser o supermercado e a padaria. Mas agora 
está tudo arrasado e abandonado. Temos que 
comprar tudo nos poucos botecos que existem. 
Depois de dois anos, quando quase todas as casas 
já tinham sido vendidas, «Tavares» recolheu quase 
todos os contratos prometendo transferidos para a 
Caixa onde ele dizia que iria conseguir o financia
mento e a escritura definitiva. Não desconfiamos 
que estávamos sendo enganadas».

A moradora se mostra uma pessoa desembara
çada e bem-falante. Gonsidera-se cosmopolita pelo 
fato de na luta pela sobrevivência aprender a lidar 
com todo tipo de pessoa, desde deputados e advo 
gados até os velhinhos que mal podem se mexer e 
para quem tenta conseguir aposentadoria. «A gente 
vai assimilando a linguagem dessas pessoas através 
do contacto frequente que com elas temos. Mas, 
como estava dizendo, ao entregarmos o contrato só 
nos restou alguns recibos de pagamento. De repen 
te, o «Tavares» desapareceu e Reis Costa surgiu no 
bairro dizendo que o terreno era dele e que todo 
mundo estava morando ilegalmente em suas terras. 
O que sei dele é que é de família riquíssima e que 
já é muito velho. Dizem que foi secretário do ex 
governador Ademar de Barros.

Quem apareceu aqui no começo foram seus dois 
filhos. O Rui Reis Costa e o Cássio. Mas quem 
vinha muito aqui era o Rui. Naquela conjuntura, 
quando estávamos ameaçados de perder a casa que 
conseguimos com tanto sacrifício, não havia condi
ção para o diálogo. Então nos fechamos, não só 
para defender a casa, mas também a nós mesmos.. 
O Rui interpretou isso como violência e respondeu 
com violência. Contratou alguns capangas e houve 
até agressão física.

O HOMEM DO BASTÃO

Ele aparecia no bairro com um bastão de beise- 
boi e por isso foi apelidado «o homem do bastão». E 
com suas intimidações conseguiu expulsar 9 
famílias que já  tinham pago parte da casa. O 
pessoal do bairro ficou então apavorado. O último 
caso se deu com meu marido: Ele impediu que o 
Rui e o guarda que o acompanhava penetrassem 
na casa onde estava eu e uma amiga minha que, 
inclusive, era gestante. Houve agressão corporal e 
meu marido saiu com algumas escoriações na 
perna e no braço. Resultado: foi todo mundo parar 
na 42' delegacia onde ficamos das 16 hs até 5:20 
hs. da manhã. Quando uma testemunha contava 
para o delegado o ocorrido, houve nova agressão 
por parte do guarda que acompanhava o Rui. Aí foi 
aberto um processo criminal contra os dois. Feliz
mente depois disso o negócio esfriou um pouco. 
Veja bem, isso já  faz 3 anos. Enquanto estávamos 
na delegacia o bairro inteiro ficou de vigília. O bom 
é que descobrimos que juntos temos mais condições 
de enfrentar os problemas qúe não’ são individuais

«Não acredito que podemos 
ser despejados, 

pois como é que durante 
o frio eles recolhem 

80 desabrigados e 
agora vão jogar 1000 
no olho da rua?».
Uma moradora da
Vila Lar Nacional,
bairro da
zona Leste,
cuja área está sendo
disputada por
uma construtora,
uma família,
uma imobiliária
e ainda mais a União
por julgar que aquela área
seja de terras devolutas.
Enquanto isso, os moradores
não podem receber
nenhuma benfeitoria
por parte da Prefeitura
e os impostos prediais e territoriais
são acrescidos em 200% de multa.

mas atingem todos os moradores. Só então tivemos 
condições de contratar alguns advogados do Dept" 
Jurídico do XI de agosto da Faculdade de Direito 
da USP e eles deram uma tênue esperança de que o 
governo resolva. Agora estamos morando, mas não 
temos a mínima segurança pois não sabemos o que 
a justiça vai decidir. Nem sabemos se os donos 
somos nós, o Tavares ou o Humberto. Mas não 
acredito que podemos ser despejados, pois como é 
que durante o frio eles recolhem 80 desabrigados e 
agora vão jogar 1000 no olho da rua?».

Marcos Aurélio Ribeiro, o advogado contratado 
pelos moradores do Lar Nacional diz: «atualmente 
existem 3 processos naquela área. Além da Cons
trutora Lar Nacional e de Humberto Reis Costa, a 
imobiliária Kiaja se diz proprietária do terreno. E 
ainda, em processo que corre no supremo, a União 
se diz interessada na área por julgar que seja de 
terras devolutas. Geralmente nos, loteamentos clan
destinos o processo judicial é movido contra os 
moradores que inocentemente são enganados e não 
contra os verdadeiros culpados». Não temos notícia 
— diz Marco Aurélio — de nenhum grileiro que vá 
para a cadeia. A Prefeitura, por sua vez, não dá 
melhoramentos ou qualquer tipo de infraestrutura 
básica para os loteamentos clandestinos. O que faz 
a prefeitura é cobrar o imposto predial e territorial 
acrescidos em 200% de multa pelo fato das casas 
serem construídas em loteamento clandestino e sem 
alvará municipal. Assim, um bairro sem infraestru
tura básica é habitado pelas camadas mais pobres 
da população e estas além de pagarem impostos 
dobrados vivem em constante ameaça».

z-------- Outras denúncias:------- \

A creche mais próxima fica a 15 km do 
bairro e não tem vagas. — a escola fica a 1200 
metros do bairro e quando chove as crianças 
não podem ir, pois a estrada é de terra. — o 
bairro é servido por 8 ônibus que atendem 3000 
pessoas e geralmente quebram 3 ou 4 por dia.
— os filtros de água já  estão quebrados há 
muito tempo — apesar da rua já  ter encana
mento colocado pela Sabesp na época das elei
ções, até agora a água ainda não chegou. — a 
maioria das mulheres do bairro são costureiras 
que buscam as peças de roupas para fazer em 
casa, nas fábricas da rua José Paulino ou nas 
oficinas do próprio bairro. Enquanto fazem esse 
trabalho, têm que cuidar das crianças e dos 
serviços domésticos. Elas denunciam que por 
«uma jaqueta de veludo» (vendida nas lojas por 
150,00) que elas costuram com sua própria 
linha, estão pagando o mesmo preço do ano 
passado, isto é, Cr$ 3,00 ou Cr$ 5,00, dependen
do se vão buscar na oficina ou diretamente na 
fábrica. «A gente consegue fazer umas 40 jaque
tas por semana Mas o que é isso no fim do 
mês? Não é nem salário. E somos nós que paga
mos a linha». Para terem direito ao INPS teriam 
que se registrar como autônomas na Prefeitura.
E como conseguir isso, se o dinheiro exigido pela 
Prefeitura é superior ao que elas ganham como 
costureiras?

\ )
BRASIL MULHER 5



.'Posso começar -y. 
tam anha . Mas, Tcnho\

b e h i de ^meses\ 
Cam Tantas ope- 

k N.as> este  t P  
\  fa b r ic a  ZftpF,*’ ,

creche, 
não t

_  ̂ Tdb senhora. ,
1 Problema de criança. 
\e 'a  mãe que resolve 
\antes de proc u ra r  
\ f m p r e g o -

i  Pr° C 
de e

feU»
í̂ >0 Oflfó jpdffprwf

f f s c u t e  essa .
y la is  2So cri ■ 
\« « fa í vão 

. ter v a 
gas...

*« o» 
e

NA P R E F £I TURA, 0 /A R I AMENTE.
4  COM/SOOES A£ MÃES 
P R O C U R A M  C R EC H E S

>v4/ 5
. tf a y ;  I

Ã &*5° . I

'E

“  o que qu i adi-/ 
JariTa isso, Cr da ? y 
1 £ m  S.Pau/a £e>o.aoo 
Icrianças precisam

de c re c h e f

Cida convi
da a vizi
nhança 
para ama 
reunião em 
sua casa.

p s  te não é  o f im  
desta história de Ci
da , de Luisa, de Mana, 
de Posa e de tantas 
mulheres que p re c i
sam de trabalhar, 
flo contrário , d  aqui 
que va i começar...

7  (*■£ >1’

Ifr''-'

k  CPI 
e

a mulher
Dia 28 de abril foi instalada em Brasília, uma

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para 
investigar a discriminação existente contra a 
mulher no Brasil.

CPI. — É uma Comissão convocada pelo Senado
>ou- pela Câmara para investigar uma determinãda
6 BRASIL MULHER

questão. No caso, a CPI da Mulher foi formada 
pelo Senado e pela Câmara juntos, com a finalida
de de investigar aprofundadamente a questão da 
mulher no Brasil e divulgar as informações e 
denúncias que conseguir apurar, como também 
propor soluções para os problemas levantados.

Observadas experiências de outras CPIs., verifi
ca-se que os resultados práticos são muito peque
nos, esgotando-se em geral nas denúncias levanta 
das no Congresso, sendo que nem todos são divul
gados amplamente.

«COMO ESTÁ SE DESENVOLVENDO A CPI HOJE»

Até hoje, segundo informações de jornais, o 
trabalho da CPI da Mulher limitou-se a ouvir 
depoimentos de mulheres que de uma forma ou de 
outra, se referiam à mesma questão: «A igualdade 
de direitos e deveres para homens e mulheres».

Não deixa de ser importante o fato de ter sido 
instalada a CPI da Mulher, o que demonstra que 
este problema está começando a receber maior 
atenção por parte de vários setores.

Para nós, grupo feminista, que pretendemos 
abordar problemas específicos que a m ulher 
enfrenta diariamente, trata-se de mais uma oportu 
nidade para levantar questões que consideramos 
importantes a serem resolvidas. Consideramos 
também importante que vários setores estejam inte
ressados em estudar esses problemas.

Os interessados em debater essas questões 
poderão procurarar o Brasil Mulher — Rua Oscar 
Freire, n- 1607 — apt'1 2, o mais rápido possível.

As pessoas interessadas em fazer depoimentos e 
denúncias sobre a questão da mulher, poderão 
enviá-las diretamente ao Senador Gilvan Rocha, 
Senado Federal, gabinete n? 26 — Brasília.



0  planejamento familiar
Duzentas mil mulheres brasileiras 

receberam pilulas anticoncepcionais 
no ano passado, principalmente no 
Nordeste, em campanha desenvolvi
da pela Sociedade Civil Bem-Estar no 
Brasil (Bemfam) que é financiada em 
grande parte pela Federação Interna
cional do Planejamento Famibar que 
contribuiu com 40 milhões e 566 mil 
cruzeiros. Dados esses revelados, em 
entrevista a O Estado de São Paulo, 
pelo presidente fundador da Benfam, 
professor Otávio Rodrigues Lima. 
(Jornal da Tarde, 7-6-77).

A Bemfam, desde 1965, vem 
desenvolvendo campanha junto a 
mulheres pobres no sentido do uso 
da pílula. Isto seria um controle de 
natalidade visando um planejamento 
familiar, apesar de esterilizar mulhe
res através do uso indevido do anti
concepcional.

A Bemfam não mostra aos seus 
pacientes os problemas que o uso 
in d isc rim in ad o  da p ílu la  pode 
causar. Divulga apenas uma visão 
distorcida de que famílias numerosas 
tem mais problemas e famílias meno
res são mais felizes. O verdadeiro 
aspecto da questão: a miséria deixa 
de ser problema social para  se 
tornar escolha de um casal. O núme
ro de filhos passa a ser o fator deter
minante da maior ou menor miséria 
entre famílias menos favorecidas.

PLANEJAMENTO FAMILIAR
O planejamento familiar deveria 

ser centrado na educação e orienta
ção da família, baseado no respeito 
aos direitos dos casais de decidirem 
o número de filhos que queiram ter. 
O Controle de Natalidade visa impe
dir o nascimento mesmo que precise 
intervir na vida dos casais. Experiên 
cias mundiais demonstram, como no 
caso da índia que, apesar de ter 
gasto bilhões de dólares em esterili
zações e pílulas anticoncepcionais, 
não conseguiu diminuir a taxa de 
crescim ento da população (vide 
Visão, 23/5/77).

A experiência  h istó rica  tem 
demonstrado que a taxa de natalida
de começa a baixar naturalmente 
com melhores condições de vida.

Sobre o assunto existem duas 
correntes de opinião. Uma defende a 
limitação de filhos, devido ao cresci
mento da população mundial e a 
escassez de alimentos. Isto epcobre o 
verdadeiro problema. O desenvolvi
mento econômico não tem se preocu
pado com a sobrevivência e o bem 
estar da maioria da população mas, 
incentiva o aperfeiçoamento tecnoló
gico de produção de bens de luxo e 
arm amentos. Para os defensores 
desta posição, o crescimento de 
população nos países subdesenvolvi
dos am eaça  o desenvolvim ento  
desses próprios países.

Para a outra corrente, contra o 
controle de natalidade, o crescimento 
da população não é impedimento ao 
desenvolvimento e sim uma contri
buição para maior força de trabalho 
e aumento do bem-estar comum. 
Para o economista Paulo Singer, 
somente em países populosos é 
possível a implantação da economia 
de escala, que cria fábricas, produz 
maior quantidade por preços mais 
baixos, fortalece o mercado consumi
dor interno e favorece o desenvolvi
mento harmônico do país (Visão 
23/5/77).
ÜM GRANDE PAÍS PARA POUCOS

Vivemos em um grande país (110 
milhões de habitantes) e que pode 
abrigar em seu território cerca de 
900 milhões de pessoas. Mas a falta 
de condições básicas faz com que o 
índice de mortalidade infantil seja 
im  dos maiores do mundo: 108,68 
vítim as para  cada mil c rianças 
n asc id as  vivas. Essas c ria n ça s  
morrem, principalmente, por falta de 
«comida, dinheiro, saneam ento», 
segundo o médico João Yanes, secre
tário nacional de programas básicos 
de saúde.

O Governo pretende resolver o 
problema oferecendo às cam adas 
mais pobres os meios e conhecimen 
tos para um planejamento familiar.

Até hoje, no Brasil a Igreja se 
mantém inflexível contra o controle 
de natalidade. No começo, de maio, 
ao ter conhecimento do programa de 
planejamento familiar implantado no 
Rio Grande do Sul pelo Governo de 
Santa Maria, Dom Ivo Lorscheiter, 
secretário-geral da CNBB, lamentou 
que a Igreja não tivesse sido convi
dada para a discussão do programa 
e denunciou também a distribuição 
«indiscriminada» de recursos anticon 
cepcionais pela Bemfam (Visão 
23'5/77).
UM CASO DE ALTO RISCO

O Ministro da Saúde, Paulo de 
Alm eida M achado defende um 
programa de prevenção da «gravidez 
de alto risco», definida como aquela 
em que a mãe, por subnutrição ou 
outros problemas, corre perigo de 
vida antes ou pós parto. Ele próprio 
reconhece que entre 20 a 25% dos 
casos de gravidez no N ordeste 
podem ser considerados de «alto 
risco». Nada leva a crer que essas 
taxas sejam menores no resto do 
País.

O problema de controle de natali
dade não estará apenas encobrindo 
questões mais sérias como subnutri
ção, má distribuição de renda, falta 
de assistência médica gratuita para a 
maioria da população?

Nessas condições, será a política 
de controle de natalidade proposta 
indiretamente pelo sr. Ministro da 
Saúde o remédio eficaz para as 
precárias condições de vida da popu
lação, essas sim, de «alto risco»?

da
miséria

RETRATO FAM ILIARMeus pais eram vibrantes, apaixonados, mas inteligentes e pobres(se a pílula existisse eu não teria existido)
Sindônio M uralha

«Não pretendemos defender uma fecundidade 
irresponsável, mas devemos denunciar os riscos de 
programas de planejamento familiar que desviam a 
questão dp suas causas rad icais. . .  Os pobres não são 
pobres porque têm muitos filhos, mas talvez tenham 
muitos filhos porque são pobres e são pobres porque 
são vítimas da injustiça social, tanto interna como 
internacional. . .  O problema da miséria não se resol
ve com pílulas e sim com justiça social, com profun
das e radicais reformas».

(trecho da nota da Presidência e da Comissão Epis
copal de Pastoral da CNBB divulgada no dia 2 de 
janeiro) —  O SÃO PA ULO , 10 a 17 dé junho de 
1977.

/  Pap-Q-se um novo 
I re la tó r io  p a ra  o 
.T r ile rn a tio n a l P lanned  
\P a  renthood Federation

ó fe  milhões foram gastos'' 
em anticoncepcionais paro\ 
dim inuir a população de 
baixa  ren da

Mas, o 
'que e' isso, 
D outor ? 
f u  vim opu‘ 
Só porque me 
disseram que 
Os senhores 
Cuidam do 
bem- estar 
das famihas. 
Então eu vim 
oitraz duma 
ajudaanha 
óó isso ■

—  «A campanha que ora se faz contra o plane
jamento familiar interessa sobretudo, ao comunismo 
internacional, que precisa de superpopulações mise
ráveis, vivendo nas favelas da América do Sul, para 
realizar aqui a sua revolução social»
(professor Otávio Rodrigues Lima —  presidente —  
fundador da Bemfam) —  Jqrnal da Tarde, 7/6/77. » s, . ; / i 1 ■ ' BRASIL MULHER 7



12 de maio-Trabalhadores reunidos

discutem seus problemas.
A Pastoral Operária elabo

rou para o dia l 9 de maio 
uma programação diversifica
da. A Carta Aberta ao Traba
lhador (ao lado) e o roteiro 
litúrgico «Povo de Deus», 
foram distribuídos à popula
ção em todas as missas. No 
entanto, o jornal da maior 
Arquiocese do Brasil — «São 
Paulo» — não pôde publicar a 
Carta Aberta, pois esta foi 
censurada integralmente em 
sua página 3, que saiu total
mente em branco.

Segundo D. Angélico Sânda- 
lo Bernardino, coordenador 
da Pastoral e bispo da Região 
Leste II, o trabalhador reivin
dica hoje uma possibilidade 
de sobrevivência. Disse ainda, 
que a situação de uma gran 
de p a rce la  da população 
trabalhadora não é menos

adversa  que hã 91 anos 
atrás, quando havia luta pela 
jornada de 8 horas. O país 
tem  seu desenvolvim ento 
autêntico, frisa ele, quando 
coloca o homem no centro de 
suas preocupações. A Igreja 
em São Paulo vendo o agra
vante dos conflitos e tensões 
no mundo do trabalho esco
lheu este tema como uma de 
suas prioridades pastorais.

REGÂO LESTE II

Na Região Leste II além de 
missas e reuniões conscienti- 
zadoras, os trabalhadores 
o rg a n iz a ra m  um g ran d e  
encontro de âmbito regional. 
No S a n tu á rio  da Penha, 
reuniram-se homens e mulhe
res que buscam  m elhores 
condições de vida para suas 
fam ílias e para  todos os 
trabalhadores.

Às 15 horas a imensa Igre
ja da Penha estava lotada. No 
centro da nave um palco, 
microfones e luz de spots. 
Começa a reunião.

— «Todos nós, trabalhado
re s , som os um a g ra n d e  
família aqui reunida lembran 
do nossos mortos em 1886, 
na luta pela jornada de 8 
horas. Trabalhamos na fábri
ca onde nossa voz é abafada 
pelos patrões que têm como 
única finalidade ganhar mais. 
E nquanto  eles têm  m esa 
farta, precisamos trabalhar 
até 16 horas para termos o 
mínimo. Por que isto aconte
ce? Qual será nossa resposta?

Os oradores vão se reve 
zando no grande palco, cada 
um deles falando como repre

sentantes- de cada setor da 
Região Leste.

Cobrindo verticalmente a 
imagem do altar-mor, uma 
grande faixa de pano enume
ra os Direitos do Homem.

Quando todos os oradores 
terminaram de falar, proce- 
deu-se a leitura coletiva dos 
textos litúrgicos: «Nos somos 
filhos de Deus, Irmãos uns 
dos outros. Tudo quanto exis
te pertence à Humanidade. 
Alguns terem muito, milhões 
estarem na miséria é situação 
injusta, é situação de roubo» 
Em seguida, todos se puseram 
de pé para os «Cantos».

O encerram ento se deu 
após a apresentação de uma 
peça teatral.

ZONA SUL

Centenas de pessoas reuni
das no Colégio Santa Maria, 
Zona Sul da periferia de São 
Paulo, aplaudiram a leitura 
da Carta Aberta, durante a 
p a le s tra  prom ovida pela  
Pastoral do Trabalho, cujo 
programa incluiu também a 
apresentação de uma peça 
teatral realizada pelos traba
lhadores. A mesa contou com 
a p resen ça  de D. M auro 
Morelli, bispo da' região de 
Santo Amaro, e representan
tes de vá rio s  setores da 
região, além do presidente do 
S in d ica to  de J o rn a lis ta s  
Profissionais do Estado de 
São Paulo, Audálio Dantas, 
conferencista do dia.

Representantes de várias 
entidades estudantis e sindi

cais estiveram  presen tes, 
emprestando seu apoio ao 
evento, através da leitura de 
m oções e lab o rad as  pelos 
respectivos grupos.

IMPORTÂNCIA DA SINDICA- 
LIZAÇÃO

Adáulio Dantas, presidente 
do Sindicato de Jornalistas de 
São Paulo iniciou sua palestra 
falando sobre a importância 
da união dos trabalhadores 
dentro do seu sindicato, que é 
órgão de representação legal 
de cada categoria. «Mesmo 
nos m om entos de m aio r 
repressão é o sindicato que 
tem poderes para reclamar 
pelos direitos dos trabalha
dores».

Continuando, disse que os 
sindicatos foram criados por 
decreto, o que significa que 
suas normas foram ditadas 
pelo governo.

«Em nossos dias os sindica
tos foram  gradativam ente 
sendo transformados em enti
dades assistenciais. Entretan
to, sua função mais importan
te é a de reunir os trabalha
dores para a discussão, em 
assembléia, de seus proble
mas, de seus salários».

«O Sindicato não é apenas 
a sua diretoria. Por melhor 
que ela seja, nada pode fazer 
sem a presença dos associa
dos. _ Participemos de nossos 
s in d ic a to s . P a rtic ip an d o , 
poderemos mudar a conduta 
da diretoria através da crítica 
ou mudar a própria diretoria 
através do voto».

Carta aberta: 12 de maio
(Trecho)

A SITUAÇÃO — Basta ter olhos 
para se ver a situação. É claro que o 
trabalhador está sendo explorado. O 
salário que recebemos não é suficien 
te para nossas necessidades básicas. 
Não existe estabilidade no emprego e 
o trabalhador é despedido sem moti 
vo. A participação na empresa não 
existe. Aí não temos voz nem voto. 
De modo geral, a própria estrutura e 
finalidade da empresa não respondeu 
às necessidades do bem-comum. As 
m áquinas sem vida são m elhor 
tratadas do que nós, pessoas huma
nas, feitos a imagem e semelhança 
de Deus. Os sindicatos estão afasta
dos de sua finalidade de luta pelos 
verdadeiros direitos dos trabalhado
res. Graves são os problemas de 
transporte, de habitação, saúde... Co

mo o salário  normal é insuficiente, 
grande parte dos trabalhadores é 
obrigado a trabalhar de 10 a 13 
horas por dia, inclusive aos sábados 
e feriados. Isto significa a destruição 
da grande conquista da classe traba
lhadora: a jornada de 8 horas que 
deu origem ao dia 1 ■’ de maio.

AÇÃO — Diante de uma situação 
injusta contrária aos direitos huma
nos, contrária aos ensinamentos do 
Evangelho que nos convidam à soli
dariedade, à justiça, não podemos 
ficar com os braços cruzados. É 
preciso construir nossa UNIÃO. Cada 
trabalhador precisa conversar com 
outro, sobre a situação. Nossa força 
está  em nossa união. Pequenos 
grupos na empresa, nos bairros,

nossa presença nos sindicatos irão,, 
aos poucos, quebrando a indiferença, 
a desconfiança, o medo.

Neste 1" de maio de 1977 apela
mos, pois, a todos os trabalhadores, 
nossos companheiros, para que este
jamos unidos, nos organizemos nas 
empresas, sindicatos e bairros, afim 
de aprofundarmos nossos conheci
mentos sobre a realidade e sobre as 
condições que a classe tem, para 
encontrar soluções adequadas.

Que lutemos junto para se criar 
um s is tem a  não  com base  no 
'egoísmo econômico e, sim, no respei
to à pessoa humana.

Rendamos nossas homenagens 
aos companheiros massacrados em 
Chicago e a todos os outros que, no 
mundo, deram  suas vidas pelas 
conquistas da classe operária, assu 
mindo, HOJE, nossa responsabilidade 
na continuação desta luta.

Pastoral do Mundo do Trabalho
Arquidiocesa de São Paulo
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As manifestações estudantis
28/04/77: Foram presos 

em São Paulo 5 operários e 3 
estudantes, quando convoca

vam o povo para as comemo
rações do «Dia do Trabalha 
dor». São eles Celso Brambi- 
la, Jo sé  M aria  A lm eida, 
Márcia Basseto, Adainir Mari- 
ni, F ernando  Antonio de 
Oliveira, Fortuna Dwek, Cláu
dio Gravina e Anita Fabri. 
0 1 /0 5 /7 7 : V ários se to res 
com em oraram  o «Dia do 
Trabalhador». Manifestaram 
repúdio -às prisões ocorridas.

— Os estudantes decretam 
greve geral de 24 horas em 
solidariedade aos companhei
ros presos.

03/05/77 — Ato Público 
pela Anistia — com a partici
pação de 7 mil pessoas em 
frente à Pontifícia Universida
de Católica (PUC) em São 
Paulo.

Neste ato se constituiu um 
comitê nacional pela Anistia

* (Comitê l 9 de Maio).

05/05/77 — Ato Público 
no Largo São Francisco (terri
tório livre dos estudantes, em 
frente à Faculdadê de Direito) 
em São Paulo com a Partici
pação de 15 mil pessoas. Foi 
lida uma «Carta Aberta à 
População» pelas entidades 
estudantis. Diversos setores e 
entidades levaram seu apoio.

— Rio de Janeiro: Concen 
tração estudantil com 5 mil 
pessoas na PUC, contando 
com o apoio de diversas enti
dades, em apoio às manifesta
ções de São Paulo.

— Belo Horizonte: Mani 
festações de estudantes, artis 
tas e outras entidades.

— m a n if e s ta ç õ e s  no 
interior de São Paulo.
11/05/77 — são libertados os 
estudantes de São Carlos (SP), 
e é quebrada a incomunicabi- 
lidade dos presos em São 
Paulo.

— o Comitê l9 de Maio 
e n c a m in h a  um  a b a ix o -  
assinado pela libertação dos 
presos.

— Vários setores encami
nham abaixo assinado em 
apoio aos bispos D. Pedro 
C a sa ld á lig a  e D. Tom as 
B a ld u ín o , a c u sa n d o s  de 
subversão pela ala conserva
dora da Igreja.
13/5/77 — Em Raimundo 
Nonato (PI) a 600 kms de 
Teresina, duas mil pessoas 
vão às ruas protestar contra 
a prisão de dois estudantes.

— Salvador: alunos da 
UFS de Engenharia anunciam 
uma assembléia geral de soli
dariedade aos estudantes de 
outros Estados.

19/05/77 — Jornada Nacio
nal de Luta pela Anistia

São Paulo — concentração no 
Largo São Francisco, cerca de 
3 mil pessoas; manifestação 
dissolvida pela polícia.

— passeata de aproxima
damente 2 mil pessoas duran
te 25 minutos da pça. do 
Correio à Av. Consolação, 
dispersada por viaturas da 
Rádio Patrulha.

— Ato Público no Campus 
de Medicina — com a partici- 
pação  de 8 mil pessoas. 
Contou com o apoio e a parti
cipação de várias entidades: 
bancários, operários, profes
sores, deputados, vereadores, 
padres.

Juiz de Fora — manifestação 
com cerca de 2 mil estu
dantes.
Salvador — participação de 4 
mil pessoas na manifestação 
realizada na área da Escola 
Politécnica.

Porto Alegre — mais de 2 mil 
pessoas reuniram-se diante da 
Faculdade de Filosofia.

Rio de Janeiro — Mais de 5 
mil universitários reuniram-se 
na Puc e realizaram seu ato 
de protesto. Neste ato foi 
aprovada a realização da 
«Semana da Anistia.»

04/05/77 > — III Encontro 
Nacional dos Estudantes em 
Belo Horizonte: Impedido por 
forças policiais, o encontro 
não se realizou. Cerca de 800 
estudantes foram presos dos 
quais 98 foram enquadrados 
na Lei de Segurança Nacio
nal. O III Encontro Nacional 
dos Estudantes foi adiado 
para o 29 semestre.

11/6/77 — Os estudantes 
de Brasília continuaram em 
greve, em solidariedade aos 
16 alunos suspensos da UFB 
pelo re i to r  Jo sé  Carlos 
Azevedo.

15/06/77 — DIA NACIONAL 
DE LUTA.

São Paulo — passeatas 
relâm pago, atos públicos, 
artistas e estudantes presos, 
foi o resultado deste dia.

Rio de Janeiro — Mani 
festações de rua , conGentra- 
ção no cam pus da P raia  
Vermelha.

Brasília Santos, Campinas 
e Porto Alegre: as manifesta
ções limitaram-se a rápidas 
reuniões no campus; enquanto 
em Salvador e Araraquara 
houve celebrações de atos 
religiosos dedicados aos direi
tos humanos.

O APOIO
Diversos setores e entida

des levaram  seu apoio ao 
movimento estudantil.

«Acredito, disse D. Paulo 
Evaristo Ams, que todo brasi
leiro de bom senso e também 
as autoridades defendam os 
quatro pontos centrais do 
movimento estudantil: liberta
ção dos colegas,e operários 
presos, fim das torturas e 
prisões arb itrárias, anistia 
geral e liberdade democrá
ticas.»

O manifesto dos professo
res (USP, UNICAMP, PUC-SP, 
PUC-CAMPINAS, Universida
de Federal de São Carlos, 
Universidade Estadual Paulis
ta, Fundação Getúlio Vargas e 
Universidade Mackenzie) de 
apoio e solidariedade aos 
estudantes continha cerca de 
600 assinaturas.

Pastoral operária — leste 
II «Não estão sozinhos os 
estudantes brasileiros em sua 
busca de liberdade, de direi
tos humanos respeitados. Com 
eles estão todos quantos, real
mente, desejam um Brasil 
onde todos possamos viver 
num clima de justiça e de 
fraternidade».

Diretório Distrital da Bela 
Vista do MDB — «reafirma 
seu apoio aos direitos de 
todos os cidadãos brasileiros 
de livremente manifestarem 
suas idéias e convicções, faze
rem  críticas  e sugestões, 
participarem da vida política 
nacional através das diversas 
formas de organização políti
ca e social».
A REPRESSÃO

T ropas de choque da 
Polícia M ilitar, b rucu tu s, 
canhões de água, cassetetes 
elétricos, cintas, bombas de 
efeito moral, gás lacrimogê
neo foram os instrumentos 
utilizados pelos órgãos de 
segurança para impedir todas 
as manifestações do movi
mento estudantil.

Os encontros nacionais de 
estudantes «são ilegais» e 
portanto , «não podem ser 
permitidos». Esta é a posição 
oficial do governo, expressa 
numa nota, oficial divulgada 
pelo ministro da Educação 
Ney Braga.

Para o governador Paulo 
Egydio (SP) o Terceiro Encon
tro Nacional de Estudantes 
não será permitido em local 
algum do Estado de São 
Paulo. «Isto, diz ele, por 
de te rm in ação  do governo 
Federal, está proibido. E eu 
cumprirei esta determinação».

Nota: fonte de pesquisa 
para a resenha: «O Estado de 
S. Paulo», «Folha de São 
Paulo», «JB», «JT»:
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Rosa dos Ventos

Precisa-se

empregada

doméstica

MULHERES EM LUTA

A designação hoje é diferente. A 
profissão é a mesma. Antes eram 
criadas de servir. Hoje são emprega
das domésticas. Mulheres que mal 
saídas da infância são arrebatadas à 
família, à terra em que nasceram, 
para virem viver em casa estranha, 
na maioria dos casos com gente estra 
nha para quem mais nada são do que 
a «máquina» que mantém a casa em 
ordem, as refeições a horas certas, as 
crianças tratadas. 100 000 mulheres 
que não tiveram tempo de ser meni 
nas e às quais é negada a própria 
condição de ser mulher.

(Portugal)

NÓS AS M U LH ER ES, uma publicação do Movi
mento Democrático das Mulheres de Portugal fez 
uma edição especial dedicada ao Dia Internacional 
da Mulher. BRASIL M U L H E R  publica na íntegra 
uma matéria sobre empregadas domésticas portugue
sas que fez parte da edição especial. É Conceição, 
filha de camponeses, atual presidente do Sindicato 
das Empregadas Domésticas que fala da luta da sua 
categoria e do 25 de abril.

t

' - lfl BRASIL MULHER..............................................................................
' i >. i ( i f i ( • » . ’ »4.

DIRIGENTE SINDICAL: UMA VIDA 
DE LUTA

Falamos com uma delas: Concei 
cão Ramos, presidente do Sindicato 
das Empregadas Domésticas, funda 
do após o 25 dé abril, que conta já  
com 6000 associadas e que na última 
assembléia registrou a presença de 
mais de 500. Numa voz serena e 
firme, com extrema sim plicidade 
falou-nos de sua vida, da sua luta. 
Contou-nos como, filha de campone 
ses, perdeu a mãe aos sete anos: o 
começo da sua solidão. A sua gente 
eram os garotos da terra, com quem 
passava os dias e que com ela divi 
diam as magras refeições. Por isso 
hoje diz que a família para ela não é 
apenas o pai e os irmãos: «são todos 
os que lutam por uma sociedade mais 
justa, sem opressão, sem explora 
ção». Veio servir para Lisboa. Reco
mendavam-lhe que não falasse com 
as criadas do prédio «umas doidiva
nas que até pintavam o cabelo». Mas 
Conceição começou a conversar com 
umas e com outras. E em breve 
formava um grupo que nos domingos 
de folga fazia pique niques e falava 
sobre as mil e uma coisas da vida. 
Rapazes também. Vindos da terra 
como elas.

EM CADA ESQUINA UM AMIGO

Mais tarde a companhia do rádio. 
Punha-o a tocar baixinho, ainda de 
noite, quando se levantava para  
passar a roupa a ferro. Sozinha, como 
sempre.

De repente, os acordes de Grândo 
la, vila morena»?. . o povo é quem

mais ordena. . .  em cada esquina um 
am igo... Aqui, Rádio Liberdade». A 
patroa desceu — Então, Conceição e o 
almoço? — Minha senhora, está a 
acontecer qualquer coisa. Liberdade! 
E qualquer coisa diferente que se 
chama Esperança.

Foi para a rua. A senhora que 
tratasse uma vez de si.

Os olhos castanhos de Conceição 
tornam-se brilhantes e sorriem ao 
reçqrdaç o, ^5 de,abrjl. , , ,

Uns dias mais tarde, num domin 
go, disse que precisava sair para ir a 
uma reunião. A patroa opõe se. Ela 
foi. Dizia à companheira que não 
estava certo, depois de um dia intei 
ro a subir e descer escadas, subi las 
uma vez mais para abrir a cama aos 
patrões.

— Se a Conceição quer ficar, que 
guarde as suas idéias para si. E assim 
foi despedida.

Mas o 25 de abril era uma reali 
dade. Fizeram um plenário para  
discutir se deveríam organizar um 
sindicato. A idéia venceu.

O seu objetivo imediato não é 
acabar com a profissão. Pensam, sim, 
reconvertê la, pondo a sua experiên
cia, o seu trabalho a serviço das 
estru turas sociais que libertem  a 
m ulher dos serviços dom ésticos, 
permitindo-lhes participar e intervir 
no desenvolvimento do seu país.

A primeira etapa da sua luta foi 
organizar as empregadas domésticas 
a nível nacional. Depois, reivindicar 
para elas condições iguais às dos 
outros trabalhadores.

QUAL A SOLUÇÃO?

/A mulheres que trabalham preci 
sam ter quem as ajude no trabalho 
doméstico. Não para servir ceias às 
tantas da noite. Não para abrir e 
fechar as portas das garagens. Uma 

-ajuda duma mulher que trabalha 
prestada a outra mulher que traba 
lha ou que por qualquer motivo espe 
ciai não pode tomar conta de casa 
sozinha.

É necessário cria r e s tru tu ra s  
coletivas que apoiem a mulher traba
lhadora: creches, jardins infantis, 
refeitórios, lavanderias de bairro, 
aparelhagem  domésticas a preços 
acessíveis. É necessário que o homem 
aprenda a pa rtilha r com a sua 
companheira o trabalho de casa e dos 
filhos.

Por outro lado, a luta por um 
contrato coletivo de trabalho que 
garante às empregadas domésticas 
condições presentes e futuras e regu 
lamente as suas relações com a enti 
dade patronal para defender os seus 
direitos e combater as suas injustiças; 
oor um salário compatível com a 
dignidade de qualquer trabalhador; 
por condições mínimas de trabalho, 
como horários, férias, situação face 
ao desemprego e segurança na velhi
ce, é uma luta justa, são reivindica 
ções justas que devem ser apoiadas 
por todas as mulheres, sejam elas 
domésticas oú trabalhadoras.

• A música popular Grândola, Vila 
Morena foi tocada no rádio como o 
sinal combinado pelos rebeldes, no 
dia 25 de abril, para a derrubada do 
fascismo português.1 f > ■ ■ '! > ’ ! > ■ t r .. . . . . . .  ...... - - i



TRABALHAR A NOITE O 
QUEM GANHA COM ISSO

O governo vai introduzir reformas na Consolidação das Leis de Trabalho —  
CLT. Uma delas é o dispositivo permitindo que a mulher trabalhe à noite (das 
22 hs às 5 hs da manhã). Atualmente as mulheres trabalham em alguns servi 
ços noturnos e com autorização especial. Com esse dispositivo pretende-se igua 
lar a mulher ao homem no campo profissional. Porém, embaixo dessa justificati
va de igualdade profissional algumas dúvidas aparecem: A quem favorece o 
trabalho noturno das mulheres? Porque nesse momento em que muitos trabalha 
dores são postos na rua, o governo acena com a possibilidade de aumentar a 
jornada de trabalho da mulher? As respostas são claras: a mulher reivindica 
menos (Vide BRASIL MULHER n 2 - MULHER NÃO DÁ TRABALHO), seus salá
rios são menores que os dos homens e se sujeitam muito mais às pressões 
profissionais. A medida pretendida pelo governo só favorece aos patrões, pois 
tirarão maior proveito dessa mão-de obra já tão barata.

O jornal TRIBUNA METALÚRGICA do Sindicato dos M etalúrgicos de São 
Bernardo do Campo e Diadema prom oveu um debate  com oito operários sobre o 
assunto. Nesse debate partic iparam  um a operária  m ãe, com responsabilidade 
pelo sustento do filho e de seus pais e 7 solteiras, en tre  as quais três que estu 
dam à noite, mas todas com encargos fam iliares. Segundo o jornai, o tema 
central se tom ou irrelevante diante das graves denúncias apresentadas por 
essas operárias. As revelações ind icaram  que, ap esa r da proteção que a lei lhes 
garante no trabalho, is m ulheres são m uito mais exploradas que os homens.

ABAIXO ALGUNS. TRECHOS DOS DEPOIMENTOS DO DEBATE OPERÁRIO.

Repórter: o Governo está queren
do criar um dispositivo que permita 
à mulher trabalhar à noite, como os 
homens. Isto não existe ainda, e há 
até artigos de lei que dão certa 
proteção à mulher. O que vocês 
acham disso?

Operária 1: eu não concordo 
porque não quero me igualar ao 
homem. Esse negócio não dá pé: 
mulher é mais fraca que o homem, é 
inferior.

Repórter: você não acha que o 
que o homem faz a mulher pode 
fazer?

Oerária 1: eu não sou muito de 
estudo, não, mas cientificamente já  
está provado que o cérebro  do 
homem tem mais paciência do que o 
da mulher

Operária 2: eu não acho não. É 
quase tudo igual. O homem trabalha, 
a mulher trabalha. Agora sobre o 
trabalho noturno, eu acho que a 
noite foi fe ita  para  dorm ir. E 
também não acho que isso venha 
trazer vantagem à mulher, com rela
ção ao salário. Eles nunca vão igua
lar o sa lá rio  da m ulher ao do 
homem, porque trabalha homem 
comigo durante o dia e ganha mais 
do que nós.

Lulinha (diretor do Sindicato): só 
uma coisa: vocês acham que traria 
algum problema para vocês traba
lhar à noite?

Operária 4: eu trahalho das 7 às 
5 e meia da tarde. E depois trabalho 
em casa. Lavo roupa, a louça faço a 
janta. Para mim tanto faz trabalhar 
à noite, desde que a firma dê condu
ção para levar a gente de volta.

Operárias 5 e 6: não concorda
mos. À noite não dá pé.

Operária 7: eu já  trabalho à 
noite. Sete horas da manhã, estou 
fazendo o trabalho doméstico. Eu 
moro sozinha e estudo também. E 
isso me traz muito inconvenientes.

Operária 4: se a firma pegar em 
casa, na ida e na volta, então a 
gente podia trabalhar à noite. Do

contrário eu acho que não está certo 
a mulher sair às 10 hs. da noite, 
andar por aí sozinha.

Lulinha: as mulheres casadas 
reclamam de problemas em casa, por 
causa do serviço?

Operária 5: eu nunca vi elas 
reclamarem. E vejo elas falarem que 
gostam do serviço.

Operária 7: quem tem criança 
reclama porque não dorme à noite, a 
c riança  não deixa, chora, e s tá  
doente.

Operária 2: eu vivo doente. O 
médico já  falou que eu vivo doente 
por causa do serviço. Eu trabalho 
sem gostar, se eles me mandarem, 
eu saio, senão fico.

Lulinha: nas fábricas existe um 
sistema de chapinhas para ir ao 
banheiro. Isso é só para mulheres?

Operária 2: sobre a chapinha, a 
gente- chegava: ao banheiro, não 
tinha nem dois minutos, a encarrega
da já  tava indo buscar a gente. Os 
homens, porém, podiam ficar mais 
de uma hora lá sossegado. Quase 
peguei a encarregada a pau lá 
dentro, por causa disso, juro. É o 
seguinte: na seção a gente não pode 
conversar, de m aneira algum a. 
Então, conforme a gente perguntasse 
alguma coisa sobre o serviço a uma 
colega, ela castigava a gente. Mas 
tinha muitas que «puxam» um pouco 
mais, sabe como é, essas podiam 
ficar mais de cinco minutos no 
banheiro. Se você ficar doente, esti
ver morrendo, por ela (a encarrega
da) você fica ali trabalhando, você 
morre no serviço. Lá tem muitos 
problemas. O restaurante é uma 
bagunça, e os homens, coitados, nem 
almoçam nele, almoçam em baixo, 
na máquina mesmo. Não tem chuvei
ros. Tem um serviço que é quente 
para as meninas, a sólda, eu ficava 
muito nesse serviço, queimei a vista 
direita ali. Depois disseram que eu 
queimei porque quis. Fiquei no segu 
ro uma semana. E no mesmo dia que 
voltei outra menina também queimou 
a vista. Aí ela não quis dar seguro, 
começou a tratar com remédio.

«Eu trabalho das 7 às 5 e m eia da ta rde . E 
depois trabalho em casa. Lavo a roupa, a 
louça, faço a jan ta . P ara  mim tanto  faz tra b a 
lhar à  noite, desde que a firm a dê condução 
para levar a gente de volta».

Operária 3: ah, sim. O homem 
não é tão resignado. É mais estoura 
do. Às vezes quando o encarregado 
chega e fala com ele que está erra
do, ele começa a discutir, o encarre
gado sai falando, ele vai atrás, vão 
até aos tapas. E nem sempre o 
homem é despedido. Mas com a 
mulher, se a gente responder o 
encarregado diz não quero papo e 
acabou, vira as costas, você vai 
atrás falando, mas ele ganha sempre. 
Ele grita mais alto, a gente grita e 
tem carta de advertência ou 3 dias 
de suspensão.

Repórter: no serviço de vocês, 
quem produz mais, o homem ou a 
mulher?

Operária 4: a mulher tem mais 
agilidade nos dedos, sei lá. Pelo 
menos la ' onde eu trabalho, nós 
produzimos mais que os homens, 
mas ganhamos menos e eles são 
mais protegidos que a gente. Certa
mente porque são «dedo duros». Às 
vezes, os homens chegam ao chefe e 
pedem para ir embora, e o chefe 
deixa sem dizer nada. E nós, só para

Quem respeita 
esses poucos 
direitos
da mulher?

S e g u n d o  a C LT a 
mulher: 1 —- não pode ser 
e m p re g a d a  em  s e rv iç o s  
insalubres ou perigosos; - 2 
— o estabelecimento deve 
ser dotado de m edidas no 
que respeita às condições de 
higiene, de forma que nos 
lugares onde elas trabalhem  
haja suficiente ventilação e 
iluminação, assim como lava

uma saída rápida, temos que chorar 
nos pé deles.

Operária 6: lá eles pagam por 
produção. Têm mulher que ganha 
muito mais que homem. Isto porque 
elas trabalham até hora de almoço. 
Trabalham direto.

Operária 4: em junho do ano 
passado, recebi maio e junho na 
base de Cr$ 900,00. Agora, com 
aum ento e tudo, recebi só Cr$ 
400,00. É que houve aumento de 
salário, mas eles baixaram o prêmio.

Lulinha: vocês acham que em 
aíguns casos os patrões tem prefe
rência por mulheres, porque eles tem 
m ais fac ilid a d e  em d o b ra r  as 
mulheres?

Operárias 1,4 e 5: eu acho?
Operária 5: inclusive tem uma 

parte lá na secção que dava uma 
média de 30/35 pacotes de molas, 
com 60 molas cada pacote. Entãc 
eles resolveram mudar para mulher, 
e as mulheres dão 50, 60, até 70 
pacotes, e ganham menos.

tórios, aparelhos sanitários, 
b e b ed o u ro s  e v e s tu á r io s  
apropriados; 3 — a em presa 
deve  p o s su ir  c a d e ira s  e 
bancos em número suficien
te que perm ita às m ulhers 
trabalhar sem grande esgo
ta m e n to  f ís ic o ;  4 — a 
e m p re s a  d ev e  fo r n e c e r ,  
g ra tu itam en te , a juizo da 
au to ridade  com petente, os 
recursos de proteção indivi
dual, tais como óculos, m ás
caras, luvas especiais, para  
defesa dos olhos, do ap are 
lho respiratório e da pele de 
acordo com a natureza do 
trabalho.

BRASIL MULHER 11



“ Somos pobres

porque não temos estudo,

não temos estudo 

porque somos pobres”
(declaração de um pedreiro da periferia  de 
São Paulo, quando lhe pergun taram  por 
que não tinha estudado).

O «Simpósio pelo ensino publico e gratuito» foi 
organizado pelos diretórios centrais de estudantes 
(DCE) da USP-PUC e por representantes de diversas 
escolas da Grande São Paulo, com o objetivo de 
reunir vários setores da população que hoje enfren
tam sérios problemas em relação à educação: falta 
de verbas, falta de escolas nos bairros mais afasta 
dos, falta de vagas nas escolas públicas de todos os 
níveis, falta de professores, péssima qualidade de 
ensino, merenda escolar, pagamento de taxas e 
anuidades e outros problemas.

Realizado nos dias 14 e 15 de maio na Pontífice 
Universidade Católica (PUC) em São Paulo compa
receram cerca de 1.200 pessoas, representantes de 
bairros e clubes de mães da periferia (bairros mais 
afastados e pobres na cidade de São Paulo), estu
dantes secundaristas, diretórios e Centros Acadêmi
cos, Associação de professores, jornalistas e traba
lhadores.

Entre os oradores inscritos, a representante de 
um dos clubes de mães da periferia, leu o relatório 
criticando e denunciando as condições de ensino na 
sua região. «Vivemos numa área, onde a população 
ultrapassa a 150 mil habitantes, havendo apenas 
cinco grupos com uma capacidade total para aten
der 8 mil crianças, as demais escolas são galpões 
de madeira em péssimas condições, chamadas clas
ses de emergência».

Mas, as classes de emergência nunca foram 
solução, muitas crianças ainda ficam sem vagas e 
essas classes são criadas por um ano apenas, isto 
quer dizer que a cada ano é preciso brigar para 
que elas sejam recriadas, para que nossas crianças 
São fiquem nas ruas, além do mais esssas classes 
só funcionam até a 3a. série e onde é que as crian
ças vão.estudar a 4a, série?».
12 brasil Mulher

«Educação não é privilégio, 
é direito»

Outro aspecto citado pela maior parte de repre
sentantes de bairros, se refere às contribuições 
para a APM (Associação de Pais e Mestres) que 
segundo as depoentes, é obrigatória, quando por lei 
esta deveria ser voluntária. Quando as mães não 
podem pagar estas taxas, as crianças somente são 
matriculadas se as mães se comprometerem a dar 
dias de serviço gratuito para a escola. Tal fato só 
ocorre nas escolas de periferia, onde o governo ao 
invés de contratar funcionários para as escolas 
utiliza o trabalho das mães como faxineiías, meren- 
deiras e até para tomar conta das crianças. Trans
ferindo assim, para população uma tarefa que é do 
governo.

«Outro fato que ainda devemos citar, diz uma 
representante de um bairro, são as condições do 
povo daqui, é um povo pobre, que ganha esse salá
rio que todos sabem, 80% das crianças são subnu 
tridas e não têm muitas condições de aprendiza
gem. Falta merenda escolar, falta dinheiro para 
comprar material e ainda, nossas crianças vão 
muito cedo trabalhar para ajudar no salário, aban
donando a escola. Também sabemos que não é bom 
o que eles ensinam nessas escolas.»

As principais reivindicações dos representantes 
dos vários bairros da periferia foram as seguintes: 
construção de mais grupos escolares, implantação 
de cursos de 2U grau, creches, jardins de infância e 
pré-primário, fim das taxas obrigatórias e melhores 
condições de ensino e distribuição de merenda 
escolar.

Depois dos depoimentos dos diversos represen
tantes dos bairros da periferia falaram estudantes 
secundaristas, alunos de madureza e universitários.

«Estuda quem pode 
e aquele que pode estudar, 

estuda apenas aquilo 
que interessa aos donos do poder»

Os secundaristas criticaram a desvinculação 
entre o ensino e a realidade, críticas feitas princi
palmente ao ensino profissionalizante implantado 
pelo governo, que segundo a versão governamental 
teria como função habilitar o estudante a trabalhar 
como técnico de nível médio «mas, se quisermos 
arrumar emprego com esse diploma de técnico, 
esqueçamos, pois o único cargo que conseguiremos 
será o de office-boy de luxo». Outro problema se 
refere ao fato do Estado não assumir seus encargos 
com a educação. Assim o baixo nível de ensino 
tanto particular vem obrigando alunos a frequentar 
os famosos cursinhos pré-vestibulares, que têm 
como único objetivo o lucro e cujas mensalidades 
igualam ou mesmo superam o salário mínimo.

Representantes da área universitária criticaram 
a forma como se dá o ensino das escolas superiores 
afastando o estudante da realidade, de modo que 
esses terminam seus cursos sem condições de 
tomar posição frente a situação em que vive o país. 
Além das péssimas condições de ensino, foram 
denunciadas as m edidas rep ressivas e a n ti
democráticas, que proibem a atuação dos alunos na 
defesa dos seus direitos, e ausência de liberdades 
democráticas.

«Só estuda quem paga»

Com relação à política educacional do governo 
os professores apontam como um dos objetivos 
principais dessa política a criação e o desenvolví 
mento de um certo tipo de empresa chamada esco
la particular. Como consequência imediata dessa 
política só estuda quem paga.

Representando os professores falaram o repre
sentante da APEOESP (Associação dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), o repre
sentante do MOAP (Movimento de Oposição Aberto 
dos Professores); ambos são movimentos sindicais 
que visam organizar os professores em torno dos 
interesses de classe.



A luta dos professores
em
São PauloContendo mais de 10.000 assinaturas, 300 professores entregaram no dia 7 de junho ao Secretário da E d u cação  J o s é  B o n ifá c io  C o u tin h o  Nogueira um abaixo assinado da categoria  reivin d ican d o entre outras coisas: aumento s a la r ia l ,  que o p ro fe s s o r  contratado a título precário seja enquadrado no regime da C .L.T ., participação na reformulação do Estatuto do M agistério.Assegurando que encam inharia o abaixo assinado ao g o v e rn a d o r  P au lo  E g íd io , Coutinho Nogueira, no entanto, adiantou achar impossível o atendimento das reiv in d icações. Além dessa negativa o movimento dos professores, que têm recebido amplo apoio de vários setores da população, tem sofrido vários tipos de pressão desde dificuldades de local para se reunir, listas de assinaturas rasgadas, intimação do Presidente da APEOESP JAssociação dos Professo

res do Ensino Oficial do Esta do de S.Paulo), Prof. Rubens Bernardo, a depôr no DO PS, até a invasão da sede da APEOESP, por forças policiais que prenderam alguns professores da comissão organizadora, e que foram libertados após responderem interrogatório.A p e sa r das c o n sta n te s  am eaças, os professores do Estado de São Paulo, que há nove anos não se reuniam , têm comparecido em grande núm ero às assem bléias. A com issão organizadora, em nota o fic ia l , d en u n cio u  o absurdo exercido contra a entidade. «A mais grave delas é a invasão de nossa entidade que abre precedente a que outras entidades de trabalhadores sejam também a ta ca das». A nota esclarece ainda que «a disposição dos professores de reivin dicar os seus direitos revela a justeza de nossa causa e a arbitrariedade das pressões». Continua a nota

dizendo que «a violação do direito de reivin dicar toca profundamente qualquer categoria profissional». E conclama* as outras entidades de classe «a m anifestar publicam ente seu ap o io  ao m o v im e n to  reivindicatório promovido pela APEOESP».Várias entidades têm levado seu apoio ao movimento, são elas: os jorn ais B rasil M u lh e r  e N ós M u lh e r e s , D epartam ento Fem inino do MDB — SP, Departamento da

Ju ven tu d e do MDB —  SP, professores e entidades estudantis da UNICAMP, DCE — USP, Associação dos Docentes da UNESP, Centro Acadêmico da Psicologia-USP, além do Manifesto de apoio dos Direto res de escolas.A comissão aberta que está organizando os trabalhos, se reúne todos os sábados à tarde na sede da APEOESP — R. Barão de Itapetininga, 140 — 1J9 and. —  e solicita a participação dos professores.
< ------- ---- --------------------------------------------------------------------------------------- \

“ Somente unidos 
sobreviveremos”

“ Abem do 
serviço público”

Aos Brasil Mulher por todas as 
manifestações de solidariedade. 
Ontem, dia 6 de junho realizou-se 
o julgamento do processo ligado à 
minha prisão de 1974. Como já 
poderão ter visto pelos jornais, fui 
absolvida por unanimidade de 
votos. Lamento entretanto que o 
Conselho de Sentença, após a 
absolvição tenha conseguido  
elocubrar tantas considerações, 
extrapolando minhas vedadeiras 
posições culturais, políticas e reli
giosas. Quem me conhece sabe 
quem sou, o que penso e o que 
realmente faço; é isto o que me 
importa. Tudo o mais que fuja à 
verdade é coerente com o própric 
processo, com o julgamento, com 
o que me levou às barras do 
tribunal militar, enfim, com a 
situação de injustiça em que 
vivemos.

Faço do conteúdo desta carta

o meu agradecimento profundo e 
sincero a todos os que me acom
panharam de perto ou de longe 
nesta trajetória. Considero-me 
uma pessoa que não pode se quei
xar da falta de solidariedade; 
sempre a recebi em abundância. 
Sinto entretanto que ao nível 
global ela se esvai em relação a 
tantas pessoas igualmente atingi
das pelo sistema. É para todas 
elas que eu gostaria que os meus 
amigos se voltassem. Que estives
sem presentes junto aos demais 
atingidos, que se manifestassem 
com a mesma coragem onde quer 
que a injustiça se evidenciasse.

Vamos caminhando com cora
gem aceitando os desafios e os 
riscos da estrada na crença de 
que somente unidos SOBREVIVE
REMOS.

Maria Nilde Mascellani

A denúncia contra a educado
ra Maria Nilde Mascellani basea
va-se num trabalho apreendido 
ainda em fase de elaboração 
sobre a obrigatoriedade do ensino 
de Moral e Cívica nas escolas 
brasileiras, feito a pedido do 
Conselho Mundial de Igrejas, com 
sede na Suíça. Na sentença de 
absolvição, os juizes militares se 
declaram convencidos de que os 
réus (Maria Nilde e seus dois 
assessores) são «subversivos». Diz 
a sentença «que o escrito (o traba
lho sobre Moral e Cívica) é efeti
vamente subversivo, injusto, 
passional e destinado a indispor o 
povo com as autoridades consti
tuídas e a expor ao descrédito e à 
desonra o governo brasileiro». 
( . . . )  Mas, apesar destas convic
ções, os juizes dizem que «o crime 

<  ____________

previsto na Lei de Segurança 
Nacional exige a divulgação do 
documento incriminado, e dessa 
divulgação não hà prova nos 
autos».. .  «assim, devem os réus 
ser absolvidos ( . . . )

Esta não foi a primeira vez 
que Maria Nilde foi acusada de 
subversão. Antes, o II Exército 
instaurou um prolongado Inquéri
to Policial Militar, com base nos 
seus trabalhos de direção dos 
colégios vocacionais (que lhe deu 
fama internacional), depois, o 
processo foi arquivado por ordem 
do Supremo Tribunal Militar por 
falta de provas. Antes, porém, do 
arquivamento o então ministro da 
Justiça, Alfredo Buzaid, por meio 
de um decreto, baseado no AI-5, 
aposentou-a «a bem do serviço 
público». (MOVIMENTO 13/6/77).
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BM - Serviços
0  BRASIL MULHER abre  esta página de SERVIÇOS para as nossas 

leitoras. Nesta página responderem os a perguntas sobre leis trabalhistas, 
problemas legais e inform ações sobre higiene, saúde e educação. Escreva- 
nos falando das suas dúvidas. Nosso endereço é Rua Oscar Freire, 1607 
apto. 2 - Gep. 05409. Pinheiros.____________________________________________ ,

Atenção
datilógrafas
A maioria das datilógrafas não sabe que é preci

so fazer pequenos intervalos durante o dia de 
trabalho. E essa necessidade é garantida por lei, 
isto é, toda pessoa que trabalha em datilografia, 
escrituração ou cálculo, usando máquinas, tem o 
direito de descansar dez minutos para cada noventa 
minutos de trabalho seguido. Exemplificando, uma 
datilografa bate à máquina durante uma hora e 
meia seguida, daí para durante dez minutos para 
descansar; toma a datilografar por uma hora e 
meia e novamente descansa mais dez minutos, 
seguindo desta maneira até a hora da saída.

A legislação trabalhista concede o direito desses 
intervalos a todos os trabalhadores em máquinas de 
escrever ou calcular, considerando que não se faça 
outras tarefas. Isso porque o serviço com essas 
máquinas é extremamente cansativo quando feito 
continuamente, pois exige atenção contínua e torna 
a pessoa com os gestos automatizados.

É preciso saber também que esses pequenos 
descansos são obrigatórios durante a jornada de 
trabalho e não podem ser motivo para se reduzir o 
salário ou se fazer quaisquer descontos. Nem é 
permitido que se reponha esses minutos não traba
lhados em outro horário ou em outro dia de serviço. 
Os direitos acima esclarecidos se referem ao art. 72 
da C. L. T.

Quem tem direito 
ao
142 salário?

• Os trabalhadores cadastrados nos PIS-PASEP, 
com menos de cinco anos e que estejam fora da 
faixa salarial fixada, podem receber os dividendos 
do Fundo em apenas cinco casos: aposentadorias, 
invalidez permanente; casamento, compra de casa 
própria e morte do participante. Os depósitos são 
arrecadados em todo país e rateados uma vez por 
ano. A totalidade do dinheiro arrecadado é distri
buída sob a forma de quotas de participação, que 
rendem juros e correção monetária. Os depósitos 
são feitos proporcionalmente ao salário e tempo de 
serviço do trabalhador.

• Os nascidos em janeiro, fevereiro e março, 
receberão a partir de julho. Os nascidos em maio, 
junho e julho, em agostc e os nascidos nos meses 
seguintes, em outubro. Provalvelmente, será estabe
lecido um horário escalonado, para evitar a forma 
cão de filas diante dos bancos, como ocorreu 
durante a cobrança dos dividendos do PIS-PASEP.

• Mais de 7 milhões de trabalhadores dos 22 
milhões cadastrados no PIS-PASEP, que recebem de 
um a cinco salários mínimos mensais e cadastrados 
no PIS-PASEP, há mais de cinco anos, poderão 
cobrar o 14" salário que terá o valor de um salário 
mínimo regional. 0 pagamento será feito pelos 
bancos a partir do dia 6 de julho, de acordo com o 
mês de nascimento do trabalhador.

• O Governo e o PIS-PASEP, segundo o ministro 
Reis Velloso do Planejamento, decidiu ligar o traba
lhador à sorte do regime e por isso resolveu ceder 
ações das empresas estatais ao Fundo do PIS- 
PASEP. Na verdade, ao retirar 5% das ações de 
empresas estatais para o PIS. o governo retira uma 
parte do patrimônio que pertence a 110 milhões de 
brasileiros e a distribui individualmente aos traba
lhadores.

As quantias são irrisórias e não se pode dizer 
que vá beneficiá-lo realmente.

• A ru b éo la  é uma das doenças in lec to - 
contagiosas causadas por vírus. O contágio é feito 
através de secreção no nariz e garganta de pessoas 
já infectadas. Mas, para que haja contágio, é 
necessário um contacto íntimo e prolongado.

As manifestações principais da rubéola são: 
febre, inflamação dos gânglios do pescoço e nuca, 
dor de cabeça, falta de apetite, catarro, coriza, 
tosse e conjutivite.

A rubéola também se manifesta através de uma 
erupção na pele com manchas róseas e pouca 
coceira, embora possa haver rubéola sem erupção.

• Para a doutora Irene Gomes da Silva, a doença 
é importante pelas complicações que provoca, como 
artrite e encefalite (nesse último case com mortali
dade de 50 por cento). A doença é principalmente 
grave quando ataca a mulher grávida, pois causa 
lesões no feto que podem provocar até a morte da 
criança.

O maior risco para o feto ocorre nos três 
primeiros meses de gravidez. Da 13“ semana a 16“, 
o risco é leve, afetando mais o aparelho auditivo.

Além de causar mal formações no feto, o risco 
maior de rubéola em mulheres grávidas é o aborto 
ou a morte do feto.

•A rubéola causa seis tipos de mal formações no 
feto.
1 — mal formações oculares (catarata, glaucoma, 
problemas na retina e diminuição da visão).
2 — mal formações cardíacas (entre elas a necrose 
do miocárdio, isto é a morte dos tecidos que 
compõem parte do coração).
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Rubéola:
perigo maior 

na
mulher

3 — surdez.
4 — crescimento retardado.
5 — defeitos cerebrais (encefalite, problemas na 
fala e no andar).
6 — manifestações viscerais (hepatites, lesões 
ósseas, etc).

• Não existe um tratamento para a rubéola (ou 
seja um só remédio que cure a doença). O trata 
mento é sintomático, isto é devem ser administra
dos xaropes ou outros remédios contra tosse, anal 
gésicos, anti térmicos, etc. A vacina não pode ser 
aplicada, em hipótese alguma, em mulheres grá
vidas.

A vacinação é recomendada em crianças de 
ambos os sexos depois de um ano até à puberdade. 
A vacina é encontrada em alguns postos de Saúde, 
mas geralmente, tem que ser adquirida em Hospi
tais e consultórios médicos.

grávida

• As recomendações para um paciente com rubéo
la são: repouso de pelo menos uma semana (o paci 
ente não deve ir ao trabalho, solicitando para isso 
um atestado médico). Deve evitar contactos com 
outras pessoas e evitar esforços para não diminuir 
sua resistência física.

No caso da mulher grávida afetada, os médicos 
recomendam o aborto.r « ’ í < ' -- í • - . ‘ t i
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NOSSO RECADO Nada
. . .  oecediemos m udos ttaha/hôs de 
São Ederadia (bonitos, poedaq e ! c \  Toála es
sa . c.o/akoza.pãc> será  pub/tcada , sem  
se/eqão, pe/a ordem  o/e chegada e can-for. 
me o e sp a ç o  dispoiáre/.ttsso diuAportãntc 
para mós porque representà a parte,pação  
m ais direta do d ita r .

M a e , estam os aehaudo ~fio//a das que de- 
SerdtQ-iM.} dos que. codãm  coisas através de 
tiQuras e de honeeos. Onde estão zodá, amigos?
P a r <jue ainda não umaud&raeu nada. P n sis-  
titmos que nos Mjandem seus trabaitos, poma 
que outros se eneoraqem. a usar o desenho 
com o nnouS uuaQ. pairma de eoiMumcapp 

ETstâ pagina continua à djdjpsição de 
vods p a ra  que neta, enprorseun tõdâ a sua 

e r ia t iv id a d e .
E 7 necessário que enz/enn [Uido o nome 

Gompieta , o endereço e , se quine rep  , e> 
p se u d o  id lu o  para, a, puOdme&pan .

0  sermão do ônibusParecia um homem a mulher no espelho retrovisor. Eu olhei pro lado. Cara dura, era uma passageira sem barbas, casaco grosso sobre um vestido roto e chinelos de dedo. A luz insuficiente do ônibus não me permitira contar o troco que as mãos do trocador me passaram, notara umas três ou quatro moedas. Um senhor de óculos com aro de arame contou seu troco duas vezes, bateu com força na caixa de fichas e, num tranco passou pela roleta. 0 trocador era um garoto mulato. Meia noite e o ônibus quase vazio cruzava o centro de Madureira: o motorista, eu, a m ulher, o trocador, o senhor e um as sombras, talvez fossem mesmo sombras dos bancos contra as luzes das vitrines, dos posters e dos letreiros.— Anda, me dê os cinco centavos que faltam. E não me venha com esta conversa fiada de que não tem troco.Assim parecia um homem a mulher. Olhar duro cravado, rancor firmado no meio da cena, entre as palavras violentas do senhor de óculos de arame e o olhar assustado do pequeno trabalhador pego em ílagrante. —O ônibus corria indiferente, os níqueis de cinco centavos dormiam num saquinho plástico no bolso do garoto: anda seu safado, acha logo esse troco que você escon deu. Bem o trocador iniciara a resposta decorada para estas emergências e o velho enfurecera: — eu tomo de você esse troco.Foi aí que a mulher se levantou, por graças de deus, e entrou na discussão. Parecia uma mãe e uma esposa falando, tal a energia das suas palavras: — dois trab alh ad o res explorados e ca n sa d o s brigando. Um garoto que devia estar dormindo, roubando uma ninharia de um senhor que devia estar aposentado. Por Deus, vejam que não é um ao outro que

deviam estar ofendendo e enganando. Quem os engana e os maltrata, aqui, estaria rindo e dizendo que somos mal educa dos. Quem trabalha desde criança enquanto homens feitos apenas gozam os prazeres, deve ser olhado com compreensão, quem trabalha até a idade avançada e precisa brigar por úm vintenzinho merece carinho. Andem companheiros. VAMOS LÁ! Escutem esta mulher que os reconhece e compreende os dois.No fundo do ônibus, das som bras, alguns homens e mulheres, com os olhos duros e os braços dados, ombro a ombro, formavam uma muralha solidária, irresistível. Sorriam levemente. O pequeno trocador crescera num homem; o velho, jovem, juntara-se também à turma. Em momentos o ônibus crescera e lotara , movimentava-se, agora, sobre trilhos de ferro e suor, poderoso e claro, conduzindo os trabalh ad ores para a E s ta ç ã o  da Vitória.
TORQUATO DE CASTRO

sobre

nada
Nossa gente tá  calada
Recuada e reprimida
A alegria tá  guardada
Escondida e esquecida

É um a gente diferente
Daquela que antes se via
Que consente e se contenta
Que não sente e não comenta
Que se prostra e se esvaz ia '
Que se m ostra indiferente

É um a gente muito triste
Que não m ostra mais os dentes
Como antes sempre se fazia
Que se entrega e se esquece
Segue a regra e envelhece
Sem raiva, sem revelia
Nossa gente tá  acabada
Acuada e am edrontada
A alegria condenada
Sobrou nada sobre nada.

S.R.N.

AnonimatoNão sou de forno e fogão Nem de cam a, nem de m esa,Meu nom e? Anonim ato.Me cham am  prendas dom ésticas,D o n a de c a s a , p a tr o a , às vezes sou bibelô.Trabalho e não assino ponto Não tenho então profissão. Dependente do marido,Os filhos nascem  de m im .A semente entrou na terra,E em ílores frutificou,Gerânios e m argaridas,Fraldas, fronhas e lençóis
NoemiV ___________________________________________  d
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Brasil Correio
O Brasil Correio se propõe a ser uma seção de debates dentro do BM e a 

publicar e orientar todas as reivindicações das mulheres trabalhadoras, que nos 
cheguem através de cartas, que serão transcritas para a apreciação de nossas leito
raŝ  e leitores. As respostas de apoio ou crítica deverão ser encaminhadas para a 
CX Postal 13897 — São Paulo. Essa colaboração é de grande importância para o 
jornal como forma de avaliação de nosso trabalho e fonte de indicação dos objeti
vos prioritários na tarefa de conscientizar e promover a participação da mulher.

A FDI envia
Carta à Geisel

«A Federação Democrática Internacional de 
Mulheres tem expressado sempre sua solidariedade 

para com o povo e com as mulheres do Brasil.
Ao manifestar uma vez mais está solidariedade, 

o faz apoiando a luta de todos os setores sociais, 
da Igreja católica, por intermédio da Conferência 
Nacional do Bispos (CNBB), e particularmente a 
dos grupos femininos que atuam contra o aumento 
do custo de vida, pela proteção da infância e pela 
campanha do «Movimento Feminino pela Anistia». 
Neste sentido enviamos um telegrama ao Presiden
te da República».

«A Federação Democrática Internacional de 
Mulheres em nome de mais de 200 milhões de 
mulheres de 123 organizações nacionais em 109 
países apoiando o Movimento Feminino pela Anistia 
exige que seja concedida anistia a todos os presos e 
perseguidos políticos». (Berlim, 29/03/77).

Condições mais dignas
para nosso povo

«Olha gente, não imaginam o quanto me alegro 
com a iniciativa de Brasil Mulher. Já era hora de 
sistematizarmos nossas idéias e experiências, trans
mitirmos nossas reivindicações à sociedade.

A dominação que sofre a mulher é um dos 
aspectos da exploração do homem sobre o homem 
em nossa sociedade. Lutando por nosso direitos, 
estamos cumprindo com nosso dever, um duplo 
dever: de lutarmos contra a exploração da mulher 
como também (e o mais importante) lutando por 
um Brasil livre e independente, com condições mais 
dignas para o nosso povo». Socorro — Pernambuco.

Brasileiras na Bélgica
Caras amigas.
Profundamente entusiasmada com a movimen

tação das mulheres brasileiras na luta pelos seus 
direitos, nos, mulheres brasileiras na Bélgica, trans
formamos nossa comemoração do Dia Internacional 
da Mulher, em uma jornada de reflexão sobre a 
condição feminina em nosso país.

A aparição da nova imprensa feminina foi uma 
importante contribuição para o nosso trabalho, 
fornecendo-nos subsídios para que melhor nos 
informássemos sobre o movimento feminino brasi
leiro e suas reivindicações específicas. Grupo de 
Brasileiras na Bélgica.

O espanto das menininhas
Membros da Equipe do BM:
Sou estudante de Engenharia no Mackenzie e, 

no ano passado, fiz parte da equipe que fez «O 
PICARETA», jornal estudantil feito por alunos. Num 
dos números do ano de 1976, publicamos um longo 
estudo sobre a mulher, feito por Monica H. Negrão, 
redatora e única mulher participante no jornal. A 
matéria causou espanto entre as «menininhas» do 
Mackenzie, que, provavelmente, até agora não 
entenderam como um jornal da Engenharia (quase 
todos os alunos são homens) pode se aventurar a 
veicular semelhante assunto. Alunos e alunas se 
indignaram, pais de alunos (as) se indignaram, 
«conservadores» se indignaram mas, o jornalismo 
estudantil cumpriu mais uma vez o seu papel.

Num país onde os «valores» estão totalmente 
trocados e as «coisas» teimosamente tora de seus 
lugares, algo assim como o Brasil Mulher é, antes 
de tudo, um alento e uma força nova a nos impul 
sionar. Um abraço S.R.N. — São Paulo

E o senso de hum anidade?

Sou uma criatura que luto desespéradamente 
pela sobrevivência de duas pessoas: minha e a de 
minha mãe. Moramos há cinco anos numa casa de 
aluguel, e o meu maior sonho era lhe dar a grande 
alegria de possuir uma casa. Como sou operária e 
não tendo outra solução, agarrei-me aos reclames 
de televisão e aos comentários de que a Caixa 
Econômica Federal iria financiar (a sua casa pró
pria) para os menos favorecidos. Uma semana 
antes da reabertura deste empreendimento, recebi 
um telefonema de meu senhorio participando-me que 
pretendia vender a casa, nada mais justo que 
oferecê-la a mim em primeiro lugar. Perguntei o 
preço e a resposta foi: trezentos mil cruzeiros a 
vista. E inclusive me deu a idéia de financiamento 
pela Caixa Econômica.

Quando reabriram os financiamentos na C.E. 
faltei ao serviço e fui para lá cheia de ilusões. Mas 
voltei para casa desiludida, pois exigiam renda 
familiar acima das minhas posses e exigiam que eu 
tivesse uma conta corrente no mínimo de três 
meses na Caixa Econômica lá de Santo André 
(lugar onde moro). E disseram ainda que dariam 
preferência a quem tivesse saldo médio mais alto 
na conta corrente. Acontece que um pobre como eu 
não tem condições de ter uma conta corrente. Não 
há dinheiro nem tempo para estar pondo hoje e 
tirando amanhã como eles querem.

É uma pena que tenham estudado tanto um 
plano, para lançarem uma proposta tão ilusória. É 
muito fácil enganar com palavras, mas muito difícil 
é convencer com atos. Na minha opinião faltou o 
senso de humanidade mínimo à esta classe que 
tanto dá de si para que estes figurões estejam no 
pedestal que estão». Alice - SP
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As denúncias

Caras colegas do BM:
A comemoração do Dia Internacional da Mulher 

foi por demais positiva. Primeiro pelo número de 
mulheres que estiveram presentes. Segundo, pelo 
nível que foi encaminhado. Os depoimentos presta 
dos por elas constituem verdadeiras denúncias. Isto 
me referindo apenas às que estavam alí. Imagine 
as demais, que formam um número, iio nosso sofri 
do nordeste: o que não teriam a dizer? Prá voces 
que organizaram a comemoração, nosso apoio. Eli
zabete — Campina Grande — PB.

A mulher no «Fluminense»

Envio-lhes a reportagem que publiquei num dos 
jornais de Niterói abordando o problema da mulher 
em geral, e no Brasil, em particular. Trabalho 
agora no jornal «O Fluminense» que atinge todo o 
norte do Estado do Rio. Escrevam, e não me esque
çam, pois não esqueço nenhum minuto de vocês — 
SUCESSO.

Paulo Augusto — Niterói — RJ

A N U N CIE no Brasil Mulher 
Os contatos para A N Ú N CIO S  
deverão ser mantidos pelo

seguinte telefone: 291.3769
C/ Gisélia
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