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Brasil Mulher
Está um tram itação no Congresso o 

projeto  do m inistro  do trabalho , sr. 
Arnaldo Prieto, no sentido de introduzir 
alterações no artigo 379 da CLT, que 
p ro ib e  o tr a b a lh o  n o tu rn o  p a ra  a 
mulher. A justificativa para tal modifica
ção seria que a proibição do trabalho 
noturno é uma medida discriminatória 
para a mulher por reduzir o seu acesso 
ao mercado de trabalho, impedindo e 
desestim ulando as em presas a adm iti
rem  mulheres em seus quadros.

O projeto, embora pouco conhecido, 
já , é,em si, bastante discutível,uma vez que 
não resulta de uma luta da classe tra b a 
lhadora . T rata-se, m ais uma vez, de 
um a tentativa de impor uma «legislação 
protetora» de cima para baixo.

A quem servirá o trabalho noturno 
da m ulher? Quais as consequências para 
a classe trabalhadora em geral?

Na verdade, trata-se de uma forma 
de atender à necessidade das em presas 
de obter m ão-de-obra barata. Tentam 
assim jogar no m ercado de trabalho- — 
basicam ente concorrencial —  o maior 
núm ero de trabalhadores possível (no 
caso, incluindo a mulher), aum entando a 
oferta de mão-de-obra e, consequente
mente, diminuindo os' salários.

É próprio do sistema, em determ i
nadas conjunturas, recorrer ao trabalho 
da m ulher p a ra  d im inu ir custos de 
produção e aum entar taxas de lucro.

O m odelo  de d e se n v o lv im e n to  
econômico e social im plantado no Brasil 
baseia-se na exploração crescente da 
classe trabalhadora, através do achata- 
mento de seus salários e da concentra
ção cada vez maior da renda. •

Os mecanismos criados para esse 
fim são variados; vão desde a repressão

direta e aberta até à utilização de meios 
«sutis» como a «institucionalização do 
h o rá rio  noturno» que, a pretexto  de 
«proteger» a mulher, na verdade apenas 
reforça a dupla exploração a que estão 
subm etidas as mulheres trabalhadoras.

ü  papel da m ulher na sociedade 
capitalista sempre apareceu como secun 
dário ou com plem entar ao do homem. 
Cabe a ela, através das tarefas domésti
cas, a reposição e reprodução da força 
de trabalho. Esse trabalho, socialmente 
necessário , não é rem unerado  pelos 
em presários; quem arca com ele é o pró
prio trabalhador.

Nos momentos em que a mulher é 
cham ada para participar diretam ente do 
processo produtivo, isto é feito em geral 
em condições desiguais, com salários 
m enores, sem lib era r-se  das ta re fas  
domésticas.

Nesse sentido, a dupla jo rnada de 
trabalho é um mecanismo de funclamen 
ta l im p o r tâ n c ia  na  re p ro d u ç ã o  do 
capital.

É sabido que as em presas sempre 
u til iz a ra m  a m ã o -d e -o b ra  fem in ina  
apesar da proibição. Esta lei, na verda
de, não resolverá a discriminação da 
m ulher no mercado de trabalho; mas 
servirá apenas para reforçar m ecanis
mos de acumulação.

Acreditamos que a melhoria da situ
ação da m ulher no mercado de trablho 
só poderá concretizar se quando ela pró 
pria assumir, através de sua participa 
cão efetiva, a luta por melhores condi 
ções de vida e de trabalho e pela cons
trução de uma sociedade mais justa, na 
qual homens e midheres trabalhadores 
tenham  igualdade de direitos e de opor
tunidades.
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As mulheres votam no Sindicato
e quem ganha são sempre os mesmos homens«A rayldes, costureira»: «A m ulher só vai ao sindicato quando tem precisão, quando é m andada em bora ou precisa consultar um  médico ou advogado».

D entro do Sindicato dos Ofici
ais, Costureiras e Trabalha
dores nas In d ú str ia s  de 

Confecções de Roupas e Chapéus de 
Senhoras de São Paulo, o clima de 
eleições se manifestava pelo burburi- 
nho de dezenas de pessoas em volta 
de urna no salão principal.

Numa sala carpetada, com músi
ca ambiente e conforto do prédio n9 
305 da rua Florência de Abreu, 
tendo no alto uma grande fotografia 
dele mesmo, o presidente do Sindica
to, Reinaldo Pinto Rocha, recebe as 
jornalistas do BM para falar de suas 
«realizações» — e pouco da atuação do 
sindicato junto à classe que repre
senta.O S i n d i c a t o  do s e n h o r  Reinaldo
Reinaldo reina, ou melhor, é presi
dente desse sindicato há 12 anos e 
mais uma vez é candidato à reelei
ção pela Chapa 1. Fala muito de 
suas obras na entidade que, como 
ele, é «apolítica». A atuação sindical 
da "atual diretoria limita-se a recla
mações junto à Delegacia Regional 
do Trabalho e «outros órgãos compe
tentes em uma ou outra questão 
trabalhista». Mas, o restante dos 
«assuntos trabalhistas» são resolvidos 
pelo presidente a través de seus 
contatos com a Ministério do Traba
lho ou de reuniões com empresários. 
A classe não precisa se preocupar, 
nem reivindicar que tudo se resolve 
com «boa vqntade».

A grande realização de Reinaldo 
é a Colônia de Férias da Praia Gran
de, pronta há cerca de três anos, 
mas só inaugurada 15 dias antes das 
eleições. Para frequentá-la, qualquer 
um dos 4.000 associados, dos quais 
80% são mulheres, precisa pagar Cr$ 
41,00 por dia. Outras realizações, 
que aparecem no «manifesto dos 
Associados», da diretoria, fazendo 
uma auto-avaliação, e propondo que 
e la  se ja  ree le ita  por m ais um 
período, tem como ponto de referên
cia o assistencialismo: «assistência 
m édica, hospitalar, odontológica, 
jurídica e previdenciária, que dá aos 
associados aquela certeza tranquili
dade e confiança, de estarem sendo 
assistidos dia e noite pelo Sindicato».

A situação da classe, constituída 
de 35.000 trabalhadores — e a pró
p ria  sind icalização  dela - — são 
convenientemente esquecidos, assim 
como as acusações, feitas pela oposi
ção de peleguismo, paternalismo e 
até desaparecimento de dinheiro. ~É duro fazer oposição neste país
A sindicalização dos mais de 30.000 

esquecidos, por outro lado, está nos

planos da oposição (Chapa 2), que 
pretende fazer um trabalho específi
co com as mulheres, que represen
tam a maioria esmagadora da cate
goria e que nem sabem da existência 
do sindicato, já  que a atual diretoria 
não teve essa preocupação. A oposi
ção- — sob os lemas «o Sindicato é a 
casa do trabalhador» e «Por um 
sind icato  dos traba lhadores» - — 
propõe-se a lu ta r  por m elhores 
condições de vida da categoria e 
trabalhar por uma maior sindicaliza
ção. Ao mesmo tempo que critica a 
visão assistencialista e personalista 
do atual presidente, aponta, em seu 
m anifesto, irregularidades e até 
desaparecim ento de dinheiro dos 
cofres do Sindicato , responsábilizan
do por tudo isso a atual diretoria e, 
mais especificamente, o presidente, 
que centraliza todas as decisões.

Segundo Vera, overloquista, a 
mão de obra feminina, predomina 
dentro da categoria porque «o patrão 
pode pagar salários mais baixos às 
m u lheres e tam bém  porque as 
mulheres tem maior capacidade para 
rea lizar as tarefas de costurar, 
arrematar, passar, etc.» ...Será que sobra tempo para anovela?

Em geral, a participação das 
mulheres é barrada na maior parte 
das categorias profissionais, sendo 
empurrada para algumas profissões 
que representam uma extensão das 
suas tarefas no cuidado do lar. No 
Brasil a participação da mão de obra 
feminina está concentrada principa- 
lente nos setores têxtil, de confecções 
e de alimentos. Como o homem é 
tido  como o «responsável» pela 
família, enconomicamente, a mulher 
foi posta em segundo plano, passan
do o seu trabalho externo a ser 
encarado como um bico, ou ajuda no 
salário do marido e, por isso, as 
condições de trabalho e os salários 
b a ix o s  sã o  v istos q u ase  como 
normais.

Sindicato.

O salário médio - da categoria, 
conforme disseram as trabalhadoras, 
é de Cr$ 1.500,00 mensais e a 
jornada de trabalho é fle 9:36 horas, 
para compensar o sábado. A isso 
deve-se -acrescentar que as operárias 
gastam, em média, duas horas para 
ir e voltar do trabalho.

No setor de confecção, as mulhe
res predominam'nas seções das arre- 
matadeiras, cortadeiras, passadeiras 
e costureiras. Nas fábricas onde 
trabalham  homens e mulheres, os 
cargos de chefia (encarregados de 
seção) e de alfaiates são geralmente 
ocupados pelos homens. Apesar de as 
costureiras e alfaiates praticamente 
desempenharem as mesmas funções 
pois ambos são responsáveis pela 
montagem  final da peça, Maria, 
Umas das operárias entrevistadas 
afirmou que «os homens geralmente 
ganham uns três salários a mais do> 
que as mulheres».

As operárias casadas, de volta às 
suas casas ainda arcam com todas 
as tarefas domésticas. Nielve, costu
reira, levanta às 5 horas e só deita à 
1 hora da m adrugada depois de 
preparar o almoço e o jantar que ela 

. e seu marido levam na marmita, 
«porque as fábricas em geral não 
têm restaurantes». Deixa o sábado e 
domingo para lavar e passar a roupa 
da família. A jornada m édia de 
trabalho da mulher casada acaba 
sendo de 14 a 15 horas diárias sendo 
que uma parte desse trabalho não é 
remunerado. Tudo isso acaba levan
do ao seu debilitamento físico e à 
impossibilidade uma vida social, 
cultural e de uma atuação sindical.

Um outro problema é a inexistên
cia de creches; Maria, por exemplo, 
paga Cr$ 300,00 por mês à cunhada 
para cuidar de seu filho.

A situação se agrava, pela quase 
ausência de consciência da própria

situação, por parte das operárias. 
Arayldes, que é candidata da chapa 
situaciomsta, diz que «mulher só vai 
ao sindicato quando tem precisão, 
quando é mandada embora ou preci
sa consultar um médico ou advo 
gado».Vamos arregaçar as mangas: perdemos.

A previsão da chapa da oposição é 
de ser derrotada. É que a consciên
cia da categoria continua ao nível do 
assistencialismo. Eçse tipo de sindi
calismo dirigido com paternalismo 
funciona assim mesmo. Não mobiliza 
a categoria, amortecendo a capacida
de reivindicatória das operárias. Elas 
não vêem como se articular e se 
organizar para lutar por suas aspira
ções mínimas. De outro lado, as pró
prias condições de vida da mulher 
operária dificultam esse tipo de ativi
dade. A dupla jornada de trabalho 
da mulher term ina por reduzí-la 
apenas a uma máquina de trabalhar 
(e às vezes de fazer filhos).

Por isso a chapa de oposição sabe 
que mesmo perdendo vai continuar a 
traba lhar nas fábricas. Porque o 
m a is  im p o r ta n te  è c o n tin u a r  
m ostrando a todas as m ulheres 
trabalhadoras que é preciso se unir e 
tom ar consciência. E que dessa 
forma, mesmo que seja um trabalho 
lento, se chega a construir até um 
sindicato que defenda livremente os 
interesses dos trabalhadores.Resultado das eleições: Chapa 1- — 1000 votos (situação)Chapa 2—  452 votos (oposição)brancos — 7 votos Nulos — 47 votos TOTAL — 1506 votos.
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Expulsão de camponeses 
em Caaporã, na Paraíba«Pra onde é que nós vamos?» Esta é a pergunta que aflige m ilhares de pequenos lavradores, homens e mulheres,que criaram  riquezas, derrubando m atas, produzindo alim ento, e agora são expulsos pela grande propriedade, que se expandepara produzir soja, cana ou criar gado.A  riqueza criada se concentra da propriedade da terra.

A cana-de-açúcar se cultiva 
em grandes extensões de 
terra. Na Paraíba em 1972, 

segundo os dados do INCRA, mais da 
metade da produção de cana concen
trava-se nas grandes propriedades 
(acima de 1.000 hectares), em mãos 
de apenas 2,1% dos produtores. Em 
1973, a Paraíba ocupava o nono 
lugar na produção de cana (46.051 
ha cultivados). Em 1975, passou a 
oitavo lugar, com um aumento de 
30% da área cultivada (60.045 ha). 
Esse aumento, só ultrapassado, na 
época, pelo Estado de Minas Gerais, 
se deu à custa da expansão das 
grandes propriedades, em detrimento 
dos pequenos lavradores.

As grandes propriedades perten
cem geralmente às usinas. Estas 
procuram expandir-se cada vez mais, 
incorporando novas terras por meio 
da compra ou da expropriação. Para 
atingir seus fins, empregam muitas 
vezes a violência.

Como resultado desse processo de 
expansão da grande empresa capita
lista, temos o drama dos sitiantes, 
foreiros, posseiros arrendatários e
parceiros, a  eies restam opções nada 
aien canoras de emigrar para outras 
terras, recomeçando tudo de novo, ir 
para as cidades onde os empregos 
são escassos ou transformarem-se 
em trabalhadores de usina. Na maio
ria das vezes, ficam perambulando 
pelas estradas, vagueando de fazen 
da em fazenda ou morando nas peri
ferias da cidade e trabalhando no 
campo.

Diante das opções que lhes são 
colocadas, esses camponeses ofere
cem resistência: enfrentam pistolei
ros e os tra to res da Usina que 
destroem  suas casas e lavouras, 
procuram  apoio em sindicatos e 
Federações de trabalhadores, juizes, 
e até mesmo no Exército. Até ao 
Presidente da República chegaram a 
recorrer. É uma resistência heróica e 
tenaz, ante a qual a Usina recua, 
em prega outros m étodos, ten ta  
entrar em acordo.Qual o destino dos pequenos lavradores?

A história de Dona Maria Henri
que dos Santos, moradora da Fazen
da Retirada, no município de Caapo- 
rã, Paraíba, é a história da luta 
en tre  a em presa cap ita lista  em 
expansão e os pequenos lavradores. 
De um lado está a Usina Maravilha, 
que pretende expandir suas lavouras, 
e de outro, cento e vinte lavradores 
da Fazenda Retirada.

Os lavradores da Fazenda Retira
da possuem a manutenção de posse, 
expedida pelo Juiz de Pedra de Fogo 
em 1975, quando então a Usina já os 
ameaçava de expulsão. Uma comis

são de 39 lavradores solicitou ao 
Juiz e ao quartel do 15’ Regimento 
de Infantaria  garantias contra a 
expulsão. Nesta época, um major do 
15’ RI baixou uma ordem proibindo 
a Usina de molestar os lavradores. 
Estes, além do documento de manu
tenção de posse, pagavam  foro, 
primeiro à Companhia Paulista, e 
depois à Usina. A Usina Maravilha, 
tendo resolvido expandir suas ativi 
dades e ocupar as terras da Fazenda 
Retirada, passou a recusar o recebi
mento de foro, para descaracterizar 
a legitimidade de posse. Os lavrado 
res reagiram, pagando 0 foro em 
cartório. Isto ocorreu em março de 
1977. Em junho, porém, a Usina 
resolveu adotar outros métodos.Conta dona M aria Henrique dos Santos:

«Eu tava em casa quando a Usina 
começou a destruir os roçados dos 
moradores. Seu Elias, que trabalha 
na Usina, chegou dizendo que o 
doutor queria comprar minhas terras 
por quinhentos contos e que com o 
dinheiro eu podia tirar madeira da 
mata para fazer uma casa. Respondí 
que pagava meus direitos e que 
quinhentos contos não dava nem 
para tirar madeira quanto mais para 
fazer uma casa.»

Ante a recusa de Dona Maria em 
vender seu terreno e a tenacidade 
cum que defendia seus anenus, a 
violência e a intimidação, por parte 
da Usina, não tardaram.

«Passados dias veio o trator e 
rev irou  um bocado de lavoura

minha, bem obra de uma cOnta ou 
mais. Chorei e me agoniei muito», diz 
D ona. Maria. Ela não desanimou. 
Procurou o Sindicato e a Federação 
dos trabalhadores e solicitou, através 
do advogado uma indenização de 
Cr$ 15.000,00 pelos estragos e inva
são de sua propriedade.

Quando Dona M aria resolveu 
fazer uma casa no seu terreno para 
a sua filha Edileuza, a Usina proioiu 
e mandou um pistoleiro, Severino 
Lima, junto com o capataz Seu Elias 
e o Dr. Flávio, advogado da Usina, 
para dizer que iam derrubar a casa. 
O que aconteceu com Dona Maria 
Henrique dos Santos aconteceu com 
outros m oradores do local: Seu 
Manoel Soares queria construir um 
barraco para a sua filha viúva (e 
com quatro filhos) e a Usina proibiu. 
0 roçado do seu Pedro Alexandre de 
Alcântara também foi invadido e 
destruído pelo trator. Seu Antônio de 
Oliveira Pinto foi proibido de cobrir e 
consertar sua casa.A usina quer a terra. . .  e os moradores

No dia 14 de agosto houve 
reunião no Sindicato. A Usina queria 
entrar num acordo: daria terra em 
outro local ou então quem quisesse
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Mercedes Sosa

podería ficar, mas com menos terra, 
e passariam a pertencer ao quadro 
de trabalhadores da Usina. Os mora
dores, porém, não aceitaram esse 
acordo. «Não achamos que iria dar 
certo. Queríamos uma indenização 
além .da terra no novo local. «Diz 
Dona Maria.» tínhamos tudo planta 
do. Agora sair para outro canto sem ‘ 
nenhuma plantação?»

A Usina ameaça, dizendo que a 
manutenção da posse é provisória. 
Joga com o seu poderio econômico e 
influência política, contra o empobre
cimento e miséria crescentes daque
les lavradores. Depois de tanta luta e 
resistência, eles pressentem o que 
vai acontecer:

«Nós achamos que a Usina vai 
plantar tudo de cana até ficar um 
pedacinho pequeno dentro da planta
ção. Aí o pessoal se amedronta, quer 
sair e pede indenização. Mas aí a 
Usina fala: «Pode ficar que eu não 
bulo mais com vocês». «E daí nós 
temos que sair de qualquer maneira. 
Isso é um cálculo que nós criou e 
sabemos que é isso mesmo.» diz 
Dona Maria Henrique.O destino dos moradores da Fazenda Retirada é incerto.

Apesar da razão e da lei estarem 
do lado deles, a força e arbitrarieda 
de estão com os usineiros e talvez 
não reste mesmo outra saída senão 
abandonar suas terras. Até quando 
será assim? Os moradores da Fazen
da Retirada, sem saber para onde ir, 
começam, no entanto, a descobrir 
um caminho:

«Nóis acha que aqui é tudo uma 
família só e tem que ir tudo por um 
caminho só.», apesar da insistência 
do Major Maia do 15 RI, em dizer 
que ninguém fosse pela cabeça do 
outro e ninguém se reunisse em 
grupo e para cada um agir seu 
problema sozinho.

Mercedes Sosa, 42 anos, nascida 
na província de Tucumã, norte da 
Argentina, casada, quatro filhos. 
Começou sua carreira cantando em 
grupos folclóricos. Após seu casa
mento se firma como cantora de 
músicas mais selecionadas e uma 
cantora que canta para o povo. Seu 
olhar é triste e a tristeza aumenta 
quando fala dos filhos. Sua carreira 
exigiu muita renúncia, vive distante 
deles. Mas foi maior para ela a 
necessidade de se doar a toda gente.

É fácil explicar a popularidade 
dela. A cada música ela se entrega 
como se fosse cantar pela última vez. 
Consegue o milagre da troca entre 
artista e público. Seu último show 
em São Paulo, no Ginásio do Ibirapu- 
era emocionou as 22 mil pessoas 
presentes.

MERCEDES SOSA

F ui ameaçada de morte em 
1975 pela Aliança Antico
munista Argentina mas de 

maneira nenhuma deixarei meu país. 
Ficar na Argentina me faz bem. 
Minhas canções saem do meu país, 
são feitas para serem cantadas nele 
e em outros países».

«Foi muito difícil vencer neste 
meio social que é de domínio quase 
exclusivamente masculino. O triunfo 
da mulher é muito duro, realmente. 
Acredito que não exista nenhuma 
mulher que não tenha triunfado sem 
deixar alguma parte pessoal fracas
sada. Tenho sofrido muito, nessa 
vida de artista. Tive que deixar 
minha casa, meus filhos. Fui muito 
magoada mas deixei os problemas 
pessoais de lado. Creio que o homem 
tem sempre mais ajuda da parte da 
sua esposa, na carreira artística. 
Nós, cantoras, temos que deixar a 
casa e nem sempre andamos em 
companhia do marido, abandonamos 
tudo, enfim é demasiado difícil tudo 
isso, me sinto muito mal mas, ao 
mesmo tempo bem. Consegui o

Primeiro ato
Vinte e nove de setembro: é 

publicado na página 23 do Diário 
Oficial da Justiça o afastamento da 
promotora do 29 tribunal de Juri, 
Luzia Galvão, em nota assinada pelo 
sr. Gilberto Quintanilha Ribeiro, 
Procurador Geral da «Justiça de S. 
Paulo. É acusada a sra. promotora 
de ter feito declarações que ferem a 
justiça e classificada de ter compor
tam ento «inconveniente» nas suas 
declarações. Luzia Galvão acusa 
se v e ra m e n te  t r ê s  im p o r ta n te s  
membros do Ministério Público que 
foram coniventes com a farsa policial

respeito muito grande dos compa
nheiros artistas de todo mundo e isso 
tem me ajudado muito.»

A mulher ocupa um 
lugar importante no trabalho

«Em alguns casos mulheres ainda 
vivem como nos tempos da Idade 
Média.

Mas, ela — a mulher — é 
responsável por isso. Ela deve se 
convencer da necessidade de criar os 
filhos em liberdade e deve ensinar 
aos filhos o respeito a suas compa
nheiras. A palavra companheira é 
muito importante, muito mais do que 
«minha esposa». A companheira é a 
que irá ajudar a enfrentar a vida, a 
que lutará junto, sob qualquer situa
ção. Existem demasiadas agressões 
neste mundo, para que o homem 
pense sozinho, carregando a respon
sabilidade de uma casa, principal- 
mente nesse momento que vivemos. 
Isso de alienação, vem se alastrando < 
há muito tempo mas as mulheres são 
as verdadeiras culpadas. Somos as 
que criamos os filhos para respeitar 
o aparente pró-forma, nós continu
amos carregando nossos grilhões. 
Penso, também, que a mulher e o 
homem têm que ganhar a liberdade. 
Não há libertação se não. há a libera
ção do homem e até aqui, o homem 
não está libertado e tem graves 
problemas de repressão e de angús 
tias. Não se pode falar de libertação 
isoladamente se não há a libertação 
de todos os seres humanos.»

Alfonsina Stomi, 
símbolo de mulher

«Alfonsina Storni é uma poetisa 
muito querida. Pouco lida, é símbolo 
de uma mulher que causou escânda
lo, na Argentina, por ter tido um 
filho sendo solteira, na época dos 
anos 50. Ela rompeu com todas as 
tradições. Nós falamos muito de libe
ração mas é muito difícil assumir um 
filho sendo solteira, ainda neste ano

A justiça 
em três atos

que inocentou um investigador da 
polícia, principal suspeito da morte 
de um comerciante, acusando um 
homem que não tinha nenhuma liga 
ção com o caso.Segundo Ato

Dois de outubro: É julgado por 
um Júri Popular na Comarca de 
Barueri, o sr. Sérgio Fernando Para 
nhos Fleury, diretor do DEIC (Depar 
tamento Estadual de Investigações 
Criminais) acusado de comandar em 
dezembro de 1968, um tríplice assas
sinato de traficantes de tóxicos. Foi 
absolvido por unanimidade.Terceiro Ato

Sete de ou tub ro : O d ire to r

de 1977. Ela porém, assumiu seu 
filho sendo solteira e ele tinha o 
mesmo sobrenome dela — Stomi.Isto 
causou-lhe sacrifícios e marginaliza - 
ção. O nosso povo ama o homem 
perseguido, ficou sabendo da vida de 
Alfonsina e a colecou num pedestal. 
Quando gravei «Mulheres Argenti
nas», a faixa — Alfonsina e o Mar 
— foi um samba amado pelo povo 
argentino.»
Uma mulher corajosa-Violeta Parra

«Muitas das músicas que canto 
foram escritas por Victor e Violeta 
Parra que são pessoas muito diferen
tes. Victor, pai de Violeta deve ter 
exercido influência sobre ela no 
começo. Porém, como viveram em 
épocas diferentes, composições políti
cas diversas, as músicas se diferen
ciam. Há uma grande pureza nos 
Bois. Victor era homem de uma 
doçura incrível e Violeta uma mulher 
fortaleza. A vida custou-lhe muito e 
ela não pôde mais aguentar, então 
suicidou-se. Não sei como compunha 
suas canções. É mais um milagre dos 
artistas.»

«Toda censura no mundo prejudi
ca as letras das músicas e os filmes. 
Fm geral toda censura é retróvada. 
Não gosto da censura e sou mimiga 
da gente que faz censura — dos 
censores — censores. Sou contra em 
todo o mundo.

responsável do Jornal da Tarde, 
sr. Ruy Mesquita é indiciado na lei de 
Imprensa pela Procuradoria Geral da 
Justiça de S. Paulo, por ter, em 
editorial de 3/10 sob título- — «Uma 
instituição que se vem deteriorando» 
— criticado o funcionamento do 
Ministério Público de São Paulo em 
relação aos casos acima citados.

A procuradoria da Justiça de São 
Paulo tem como Procurador Geral o 
mesmo" senhor Gilberto Quintanilha 
Ribeiro, ator coadjuvante do 29 ato, 
conforme documenta o senhor Hélio 
Bicudo em seu livro— Depoimento 
sobre o Esquadrão da Morte.BRASIL M ULHER 5



Professora primária 
quer ser varredora de rua«Kepare em  m inha aparência: não tem  n ada de um a professora. N ão ganham os nem para a alim entação.Professora prim ária não tem  incentivo nenhum .Estudei, depois de casad a , para ver se m elhorava.Após dois anos de form ada como norm alista, ainda recebia como professora leiga,e até hoje estam os esperando para melhorar».

S ofremos todos estes descon
tos em nosso salário, que já  
é uma miséria e com ele 

tenho que sustentar a casa, pagar 
aluguel, luz, água, leite, pão, estudo 
dos filhos...

Além de professora, já  lavei 
roupa para fora, «catei» algodão e 
agora quando meu esposo sai de 
casa, pego o carro ,e trabalho como 
motorista de taxi. Sabe o que é uma 
m ulher sair com quatro homens 
d e n tro  do carro , sozinha, p a ra  
ganhar 40 cruzeiros, porque no outro 
dia seus filhos não terão o que 
comer? A situação me obriga a isso. 
Estou disposta a qualquer outra 
p ro fissão  que ganhe m ais, pois 
passamos muita necessidade. A única 
coisa que não faço é serviço deso
nesto.
O PROFESSOR PRIMÁRIO
ÍEM VERGONHA DE SEU SALÁRIO

M inha filh a  t ra b a lh a  como 
professora pela Prefeitura, ganha 
500 cruzeiros por mês e está há 
quatro sem receber. Meu marido 
ganha muito pouco por semana como 
motorista de taxi, e paga seiscentos 
de prestação do carro. Recebo 900 
cruzeiros lecionando.

• A nossa despesa só com alimenta
ção é de 400 à 500 cruzeiros. Quan
do chega a 500 nossa situação se 
agrava e não dá para pagar. Paga
mos Cr$ 260,00 de aluguel e tem 
mês que não dá para pagar. Como a

gente faz para passar? Passa, tem 
que passar.

Meu marido foi para Maringá 
procurar emprego de motorista numa 
empresa de ônibus. Se ele passar no 
teste , fica rá  trabalhando lá. Se 
alguns julgam que estamos com a 
vida «mansa», estão enganados. Estou 
desiludida demais. Vim a Londrina 
hoje, para saber se meus anos de 
serviço como professora vão- contar 
para a aposentadoria, caso deixe o 
Magistério.
NO ESTADO
EM QUE NOS ENCONTRAMOS 
PODEMOS EXPLODIR

Quando se toma uma decisão 
dessas a angústria é total. Até nosso 
lar está indo por água abaixo, pois 
nessa situação, por mais que se 
evite, sempre há desentendimentos. 
Ela afeta meus filhos e meu marido 
Estou decidida a deixar a profissão. 
Se para varrer rua ganha-se mais de

êM CoNPIÇÕfsS 

M ínimas í

mil cruzeiros, eu farei isso. Tenho 
cultura, mas não me adianta nada. 
Se todas que estão na mesma situa
ção tivessem coragem de vir aqui na 
APLP e dizer tudo isso, «que digo».

Entre soluços, Aurinívia continua 
seu depoimento:

«Assumo a carreira com amor, 
toda vida esse foi o meu ideal. 
Sempre me senti realizada como 
professora. Trabalhei em quatro 
períodos do Ginásio e nunca nada me 
desabonou. Tenho uma carta  de 
apresentação do Inspetor da 30- 
In sp e to ria , Clementino C arraro . 
Neste ginásio eu trabalhava 15 horas 
e ganhava por seis.

Agora já  faz uma semana que 
não dou aulas, porque não tenho 
condições. Não é desobediência. É 
falta de condições psicológicas. Podia 
tirar uma licença. Mas minha consci
ência não permite que pegue uma 
licença sem estar doente. Minha

b

formação moral e religiosa não me 
permite trabalhar mal. Se for para 
ser péssima professora, eu desisto. 
ESSAS RUGAS NASCERAM 
DENTRO DE UMA ESCOLA

Numa pensamos realmente em 
nos unir- Todo munao tem medo de 
perder. O professor pensa qüe contra 
força não há resistência. Mas tudo 
isso que vem acontecendo conosco é 
por falta de união. Falta de nos 
levantarmos todos juntos em torno 
dos mesmos ideais, como fizeram os 
suplementaristas. Eu vejo meus cole
gas revoltados. A gente chega na 
escola a ponto de bala. No estado em 
que nos encontramos podemos explo
dir. No entanto, o professor primário 
fica calado, humilde. Ele tem vergo
nha de seu salário.

A única solução que vejo para o 
problema é minha saída, ou que o 
governador olhe com mais carinho a 
s itu ação  do professor prim ário , 
porque não podemos mais passar 
necessidades. Eu tenho 35 anos. Aos 
40 anos ninguém vai querer me 
con tra tar. Estas rugas . nasceram  
dentro de uma escola».

Aurinívia mostra seu talão de 
cheques e conclui:

«Será que a gente não almeja 
mais nada na vida, a não ser pagar 
a comida e o aluguel?»

(Matéria retirada de do jornal «O 
Atalho». Orgão Oficial da Associação 
dos P rofessores L icenciados do 
Paraná).

ROSA
DOS
VENTOS

«O Feminismo é uma ideologia 
burguesa porque muda o verdadeiro 
inimigo das mulheres- — o Capitalis
mo- — num inimigo imaginário- — o 
homem, provocando, portanto, mais 
danos que benefícios às mulheres. 
Em suma é uma heresia que deve
mos condenar». Esta é a análise feita 
pelo jornal soviético «A Classe Operá
ria e o Mundo Contemporâneo» a 
respeito do Movimento Feminista 
Ocidental. É a primeira vez que a 
im prensa soviética se pronuncia 
sobre o Feminismo, até aqui ignora
do por completo.

Em 1975, a Befam distribuiu a 
m ais de um m ilhão e cem mil 
pessoas de vários estados brasileiros 
quatro mil DIU e 197 mil caixas de 
pílulas anticoncepçionais. Os dados 
constam de relatório reservado e de 
circulação restrita enviado aos Esta
dos Unidos pela secretaria da entida
de (Sociedade Civil do Bem Estar 
Familiar) no Brasil. Recentemente, o 
M inistro da Saúde, sr. Paulo de 
Almeida Machado afirmava que o 
DIU estava proibido, até ser provado 
que não causa lesões cancerosas no 
útero humano. Também declarava 
que não sabia como esses anticon
cepcionais entravam no Brasil. (Fo
lha de São Paulo 25/9/77).

«Ele investe, ela compra». Esse o 
slogan publicitário da revista france
sa ae orientação ao consumidor «Que

Choisir?» («Que Escolher?»). Na carta 
enviada a seus possíveis consumido
res, é feita a seguinte colocação: 
«Senhor: cada vez que destina uma 
quanfia para as despesas da casa, o 
senhor preferia que fosse feita algu
ma economia. Mas imagine a resis
tência de sua m ulher pa ra  não 
comprar cada manhã os mais varia
dos produtos». Mais uma vez é refor
çada a imagem do marido ajuizado e 
da mulher leviana diante do merca
do de consumo (Tempos Modernos, 
Dezembro 1973).

A m ulher na Sociedade e na 
Educação, foi o tema exposto sexta- 
feira, dia 11 de setembro, na Facul
dade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Santos. A palestra, que abriu o I 
Ciclo de Estudos Sobre a Mulher, foi 
feita por representantes do Brasil 
Mulher (Rosalina e Bia).

A CPI da Mulher, que ouviu 
durante seis meses 38 depoimentos a 
respeito da situação da mulher no 
Brasil, chegou a duas conclusões: 
existe no Brasil, discriminação oficial 
e oficiosa contra a mulher; e o movi
mento pela mulher, que «não deve 
ser confundido com feminismo», tem 
legítimas representantes entre as 
b r a s i le i r a s .  (Jo rn a l da T a rd e , 
1/10/77).

De acordo com uma pesquisa 
publicada em Nova York, as mulhe
res norte-americanas continuam em 
desigualdade perante os homens, 
principalmente dentro do trabalho. 
Nas grandes empresas, os executivos 
hom rns ganham  50.000 dólares 
anuais ou mais e as mulheres em 
cargos semelhantes recebem 30.000 
(«Estado de São Paulo» - 16/9/77)
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Pela justiça 
e libertação

«Como pode um povo vivo 
viver sem democracia 

Como poderei viver 
Sem votar, sem falar

Sem ao menos me expressar»

A
 adaptação da letra de «Peixe Vivo» cantada por seis mil p esso as que lo ta v a m  o santuário da Penha no último dia 18 de setembro, abriu o «Ato de Solidariedade aos Oprimidos e Injustiçados», promovido pelo «Movimento de Justiça e Libertação», que agregou 20 entidades.Centenas de moções de apoio ao ato foram encaminhadas à mesa pelas mais diversas entidades de São Paulo e de outros estados. No entan to, nem todas puderam ser lidas, pois tomariam praticamente todo o tempo previsto.Dentre as moções mais aplaudi das estavam as de entidades dos bairros de S.Paulo, a do DCE de Brasília e a de familiares de presos políticos denunciando o desaparecimento de 30 pessoas.Entre os oradores presentes, o reverendo James Wright, em nome da Coordenadoria Ecum ênica de serviços ressaltou que «ser cristão não é somente bancar o santinho aos domingos dentro da Igreja, mas aplicar o Evangelho em todos os setores do dia a dia». Concluindo disse que era o momento das mais diversas pessoas e entidades se unirem para pedir um paradeiro aos perseguidos, aos oprimidos e injustiçados.Entre um orador e outro, os presentes cantavam  m ú sicas de Chico Buarque, Geraldo Vandré, Dorival Caymi e Marcos Vale, selecionados pela comissão organizadora.O operário Salvador Pires, falou em nome da Frente Municipal do Trabalho, sobre a falta de garantias às quais estão submetidos os trabalhadores, criticou o Fundo de Garan tia por tempo de serviço e afirmou que «esta situação impede que os trabalhadores reivindiquem melhores salários».O advogado Mario Simas, em nome da Comissão de Justiça e Paz dissertou sobre os Direitos Humanos.O documento principal — «Pela Justiça e Libertação», foi lido por José Gregori, da Comissão de Justiça e Paz, onde se denunciava a perseguição não só a padres e bispos, como a todos os que no Brasil segundo o docum ento «foram  presos, expu lso s, banidos, torturados e mortos justamente porque lutavam ao lado dos pobres, dos humildes, dos pequenos, dos oprimidos».«Como poderei vivercomo poderei viver sem direitos, sem saber sem poder me defender»

«A ação desses cristãos também revela a opressão da vida de milhões de brasileiros marginalizados da vida econômica, da vida social, e da vida política do país. Chegando às cidades em busca da miragem industrial ou expulsos do campo, eles são os marginalizados urbanos e os boias- frias. A ironia consiste em dizer que h á  pessoas m arginalizadas, sem em prego certo  e re m u n e r a ç ã o  adequada, porque a população cresce demais. A verdade é que, para que se dê a concentração da riqueza nas mãos de poucos, não basta rebaixar os salários. É- preciso, além disso, m anter uma im ensa p arcela da população que, quando se emprega, se emprega por qualquer preço; e, quando não consegue emprego, constitui a reserva de que se valem os patrões para fazer com que os próprios trabalhadores disputem entre si pela possibilidade de um trabalho. Existe, assim, uma enorme parte da população das grandes cidades que jam ais se empregará, ou, quando o fizer , será p arcialm ente, como biscateiros, vendedores ambulantes, guardadores de carros, sem qualquer garantia».«Como poderei viver como poderei viver Sem justiça e liberdade Sem ter onde trabalhar».

«Por comungar com as aspirações do povo é que os missionários são perseguidos. EÍes sofrem a mesma sina de muitos brasileiros ou não operários, estudantes, jornàlistas, educadores, políticos e outros, que foram banidos do pais ou constrangidos a fugir por terem ousado juntar- se aO povo em sua luta contra a exploração e a opressão. Se alguns missionários estão ameaçados de expulsão e se muitos já  foram expulsos, o grande e verdadeiro expulso, já há muito tempo, é o próprio povo, especialm ente os m ais hum ildes, banidos de suas terras ou massacrados em suas aldeias, obrigados a esmolar ou sujeitos a salários de fome, morrendo à míngua nas periferias das cidades, constantemente expostos a repressão policial ou à violência dos patrões, proibidos de se associarem, ameçados e intimados quando ousam reivindicar os mais elementares direitos».
«Não basta exigir que o governo ponha fim á s  arbitrariedades contra os missionários. Às arbitrariedades co n tin u arão , se continuarem  as estru tu ras de in ju stiças que as provocam. E essas estruturas só serão modificadas quando o próprio povo puder propor e encaminhar as

mudanças a seu favor. E indispensável, portanto, realizar a aspiração democrática da nação, de modo que o povo possa criar e participar livremente de suas organizações sindicais, profissionais, políticas e outras. Será possível, então, construir uma sociedade baseada no respeito aos direitos de todos e iniciar a caminha da rumo à comunhão e a paz entre os homens.Nosso compromisso é o mesmo de missionários perseguidos — o de continuarmos com o povo nessa árdua e longa caminhada «Encerrado o ato, os presentes se retiraram cantando o estribilhó de «pra não dizer que não falei das flores», de Geraldo Vandré. Foi quan do cerca de 1.500 pessoas, na maioria jovens iniciaram uma passeata que, saindo do santuário, percorreu diver sas ruas da Penha. Cerca de meia hora depois a passeata foi dissolvida por bombas de gás lacrimogêneo e agentes à paisana longos cassetetes Os policiais prenderam pessoas que se escondiam nos bares, cinemas, e todos os que se identificavam como estudantes. Populares presos foram liberados em seguida, ’ e segundo a polícia foram detidas 58 pessoas também liberadas depois de prestar depoimentos.
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A questão do custo de vida 
está em debate

A  discussão Custo de Vida versus Inflação 
tomou maior proporção, recentem ente, 
quando líderes sindicais foram ao Governo 

reivindicar a reposição salarial que é direito de 
todos os trabalhadores que ficaram prejudicados 
com o erro no cálculo do salário mínimo em 1973. 
O fato despertou muita discussão sobre a participa
ção da classe trabalhadora na vida nacional e o 
que deveria ser um direito soou como um grande 
acontecimento em todos os jornais.

Os ministros da área econômica dizem que a 
reposição é impraticável por não ter mérito e não 
ser oportuna e, em troca do aumento salarial ofere
cem aos trabalhadores mais uma campanha — 
«Defenda-se a si mesmo» — cujo objetivo é contro
lar a inflação na base da pechincha. Essa é a 
mensagem usada pelo Governo para convocar a 
população pelo rádio, televisão e jornais:

«Entenda de uma vez por todas, que o custo de 
vida é culpa de todos nós. Culpa de quem compra, 
culpa de quem vende. Você tem que fazer alguma 
coisa. Comece a pechinchar, comece a dar valor a 
cada centavo do seu dinheiro. Procure o mais bara
to. Discuta o preço. Compre somente o que precisa. 
E o brasileiro vai vencer a inflação».

E os trabalhadores? Como estão vendo a situa
ção em que se encontram? Donas-de-casa do clube 
de mães do Jardim Vista Alegre, entrevistadas pelo 
Brasil Mulher, disseram:

« — Aqui nós não temos água, nem asfalto, 
nem ônibus. A maior parte da população mora em 
favelas porqne o aluguel é muito caro e além disso, 
ainda temos que sair por aí pechinchando. Mas não 
dá pra gente ir muito longe porque nosso bairro é 
isolado e o dinheiro que gastamos de ônibus não 
compensa. Aqui em Vista Alegre, o toicinho custa 
Cr$, 20,00 na Av. Parada Pinto custa Cr$ 14,00, 
mas não dá pra ir lá só pra isso».

Cabe ao trabalhador a responsabilidade de 
conter a inflação? Soluções individuais tipo «Defen
da-se a si mesmo» ou «Quem não pechinchar paga 
mais caro», não resolvem a situação. Mesmo 
porque, a quem o trabalhador deve se dirigir para 
alcançar preços mais baixos? Às máquinas registra
doras? Ou devé ir pechinchar nos consultórios 
médicos? no ônibus? No aluguel da casa? Na esco
la? Comprar bananas mais barato na feira não 
altera muito, o que pesa mesmo é o grosso da 
alimentação, é a moradia, é o transporte, e isso é 
impossível pechinchar.

Uma das mães com uma criança no colo dizia:
«— A situação está ruim pra todo mundo, mas 

aqui em Vista Alegre tá pior. Não sabemos como 
vamos continuar vivendo, o salário não chega nem 
pro leite das crianças. Carne? Só no dia do paga
mento, se o marido recebe de 15 em 15 dias dá 
pra comer duas vezes por mês. Ovo dá pra comer 
todo dia, a gente faz um omelete pra quatro 
pessoas com um ovo. Quem tem filho pequena sofre 
mais, porque a fome dá fraqueza na mulher e a 
criança fica sem o leite materno».

Segundo dados estatísticos, no Brasil 75% da 
população ganha de dois salários mínimos para 
baixo. A remuneração dos trabalhadores representa 
de 10 a 20% dos custos da produção, portanto, não 
é verdade que o preço das mercadorias aumentam 
em funçãò dos reajustes salariais. A inflação 
aumenta muito mais que os salários porque através 
dela se transfere a renda daqueles que recebem 
salários, ordenados e vencimentos para aqueles que 
recolhem lucros, juros e outros tipos de rendimen
tos. Então, fica fácil saber para o bolso de quem 
vai o lucro obtido através da exploração do traba
lhador.

Uma mulher que até então se manteve calada, 
deu sua opinião:

— «A gente não ganha muito, o salário é pouco. 
A gente precisava de mais ajuda. Nós somos 
pobres, não podemos estudar e não ganhamos bem 
porque não temos estudo. Isso é falta de consciên
cia do Governo. Quando o salário aumenta as

coisas aumentam também. O Governo devia 
aumentar os preços de dois em dois anos e o salá
rio todo ano».

Os reajustes salariais são dados pelo Governo 
uma vez por ano, mas o preço das mercadorias 
sobem no dia-a-diá, diminuindo cada vez mais o 
poder áquisitivo da maior parte da população 
brasileira. É bom lembrar que o reajuste não signi
fica aumento de salário, ele nem mesmo possibilita 
a compra pelo trabalhador daquilo que já  comprava. 
Por isso, para que a família trabalhadora possa 
sobreviver, ela precisa, além de m andar mulheres e 
crianças para a fábrica, aumentar a jornada de 
trabalho fazendo horas extras.

Segundo o D epartam ento In tersind ica l de 
Estatística e Estudos Sócio Econômicos — DIEESE 
— se o reajuste salarial tivesse acompanhado o 
aumento do custo de vida, o salário deveria ser:

Ano Quanto é o salário mínimo Quanto deveria ser Diferença
1964 Cr$ 42,00 Cr$ 54,00 Cr$ 12,00
1976 Cr$ 768,00 Cr$ 1855,00 Cr$ 1087,00
1977 Cr$ 1106,00 Cr$ 2542,00 Cr$ 1436,00

O salário baixo e a carestia de um lado enri
quecem uma minoria de proprietários de meios de 
produção e, por outro lado, empobrecem a maioria 
da população brasileira. Até quando os patrões vão 
se acomodar à custa da exploração dos trabalha
dores?

Todas as mulheres queriam falar ao mesmo 
tempo:

— «Nós achamos que o Governo devia aumen
tar os salários e congelar os preços. Por que o salá 
rio não pode aumentar e o custo de vida pode?»

— «Tô pra dizer que se eu fosse Governo e 
quisesse fazer alguma coisa pelo povo, eu fazia».

Se 0 salário é a única garantia de sobrevivência 
para o trabalhador e se cada vez ele ficar mais 
baixo em comparação com o aumento do custo de 
vida, uma maneira de contornar essa situação 
seria a união de forças em cima da luta contra a 
Carestia. E para desencadear essa luta, alguma 
coisa já está sendo feita nos bairros da periferia de 
São Paulo, com a participação de trabalhadores, 
donas-de-casa, padres, políticos, etc.

Na opinião de Benedito Cintra, representante do 
Bairro Freguesia do Ó na Câmara dos Vereadores, 
a luta para a resolução do problema custo de vida, 
se coloca da seguinte maneira:

— «Considero que com relação à questão custo 
de vida, não é o representante que vai fazer algu
ma coisa, mas sim ajudar a fazer, denunciando a 
situação em órgãos que informem não só as autori
dades responsáveis, mas toda a população. Nós já 
fizemos no começo de agosto uma pesquisa de 
levantamento do custo de vida, que foi divulgada 
não só na Câmara, mas também dentro do próprio 
bairro, através de jornais. Isto é importante porque 
é uma maneira de cada morador saber que os seus 
problemas são os problemas dos seus vizinhos».

A questão custo de vida hoje,, expressa-se por 
parte do Governo através da Campanha da Pechin
cha e, pelo lado dos trabalhadores pela luta contra 
a Carestia.

Pelo lado dos trabalhadores, eia começou a se 
tornar expressiva a partir de 1952 quando houve 
uma passeata de panelas vazias; mas o movimento 
engrossou em junho de 1976, quando 4.000 
pessoas denunciaram em assembléia, a alta do 
custo de vida. O não atendimento de suas reivindi 
cações por parte das autoridades e o desespero em 
que se encontra a classe trabalhadora, levou os 
clubes de mães e outros organismos populares da 
Zona Norte, Sul, Oeste e Leste, a se mohilizarem 
para dar continuidade ao movimento.

Os moradores da periferia de São Paulo envia 
rão ao presidente Geisel e aos ministros do Gover 
no, um abaixo assinado denúncia, que já  está 
circulando em todos os bairros. A julgar pela 
assembléia de 1976, e pela situação atuai dos 
trabalhadores, o movimento contra a alta do custo 
de vida e por melhores salários promete tornar-se 
cada vez mais amplo, reunindo um número maior 
de trabalhadores e associações populares.
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Afinal, o que é inflação?
0  governo diz que é o aum ento dos salários que causa o aumento dos preços. M a s , afinal, não é verdade que os salários são calculados em função do preço dos produtos? E tam bém  não é verdade que num  país como o nosso, onde as grandes em presas controlam  o m ercado,e onde os trabalhadores não podem se m anifestar livrem ente,o preço das m ercadorias é calculado principalm ente visando a um lucro c a d a  vez m ais alto para os monopólios?Com  quem está a verdade?

A  variação nos preços não é um fato novo.
Há exemplos históricos de preços subindo 
violentamente ou caindo vertiginosamente. 

De uma forma ou de outra, as variações estão liga 
das às grandes crises do capitalismo, ao desempre
go, a quedas na produção, às guerras.

O novo é que a variação agora é apenas para 
cima e se mostra como uma tendência permanente, 
sendo que grandes variações são fenômenos que só 
se repetem de quando em quando.

Temos, assim, dois tipos de inflação. Um, em 
que todos os preços variam de forma aguda e que 
vai se acumulando em todos os setores: é a infla 
cão galopante. Isto ocorreu no Brasil em 63 64, 
junto com uma crise geral da sociedade. Um outro 
tipo de inflação é a que apresenta variações de 
preços só em alguns setores e que é indispensável 
para a saúde da economia, desde que fique limita
da a certos níveis.

Os economistas oficiais, pessoas que estão no 
governo para estudar e controlar a inflação, dizem 
que os preços aumentam porque os salários aumen
tam. Para nós isso quer dizer que os capitalistas 
colocam no preço das mercadorias todos aqueles 
gastos com salários que superam a produtividade 
das suas empresas. E quem paga somos nós, consu 
midores. A conclusão «lógica» do raciocínio desses 
economistas é que haverá uma inflação permanen
te enquanto os trabalhadores estiverem organizados 
para exercer seu poder de barganha, visto como 
excessivo. Assim, é necessário que o aumento da 
taxa de salário médio seja igual ao aumento da 
produtividade média do conjunto da economia. E 
que seja retirado o poder dos sindicatos, que o 
direito de greve seja limitado, etc.

Resumindo: para que a inflação de tipo modera
da seja contida é preciso retirar o poder de pressão 
dos trabalhadores. Esta é a política implantada por 
todos os governos capitalistas e que foi aplicada de 
modo exemplar no Brasil, nos últimos 13 anos.

Por alguns anos o governo diminuiu o poder de 
barganha dos trabalhadores e promoveu aumentos 
salariais menores do que os aumentos da produtivi
dade. Aplicou a receita dos economistas oficiais. E 
não acabou com a inflação. Depois da eleição de 
1974, os aumentos salariais foram decretados de 
acordo com os aumentos de produtividade. A infla 
cão aumentou! E daí?

Tão desalentadores resultados (que não são 
característica brasileira) fazem com que duvidemos 
do diagnóstico dos nosso's brilhantes economistas. 
De modo bem simplificado eles nos dizem que o 
nível geral de preços depende principalmente do 
nível dos salários. O que isto quer dizer?

Como o salário é o outro nome do preço do 
trabalho, eles dizem que o nível de preços dos bens 
depende do preço do trabalho. Muito bem. E como 
é determinado o preço do trabalho? Ele é determi
nado pelo preço das merfcadorias que o trabalhador 
necessita adquirir para sua sobrevivência. Assim, 
ficamos sabendo que o preço do trabalho determina 
o preço das mercadorias e que o preço das merca
dorias determina o preço do trabalho. E ficamos, 
como o peru na roda, cercados pelos digníssimos 
senhores economistas do governo!

Quem perde e quem ganha

Agora, vamos tratar seriamente do assunto.
O principal centro da economia brasileira são os 

monopólios (o capital é concentrado nas mãos de 
empresas multinacionais, de grandes empresas 
nacionais e do Estado). E é o processo de produção 
de lucros das empresas monopolistas que é o maior 
responsável pela inflação permanente. Os monopó 
lios controlam o mercado, colocando obstáculos 
para a entrada de concorrentes, e por isso podem 
fixar preços de venda dos produtos superiores ao 
preço de custo, conseguindo super lucros e fortale
cendo sua posição na economia do país.

As empresas menores, não monopolistas, vão 
também elevar os preços de seus produtos para 
manter suas taxas de lucro, ou porque dependém 
dos monopólios, ou porque têm seus preços deter
minados pela política geral das grandes empresas 
(ou por combinações destes fatores).

Através de sua política de preços, que visa a 
aumentar sempre sua taxa de lucro, os monopólios 
facilitam frequentemente a transmissão do aumento 
dos preços para todos os setores e para todas as 
empresas, • provocando uma elevação geral dos 
preços das mercadorias.

0 Estado é o grande parceiro neste jogo. Por 
um lado, controla a quantidade de moeda circulan 
te, sem o que não haveria como pagar o aumento 
dos preços. Por outro lado, é o maior banqueiro do 
País e o avalista das dívidas feitas no exterior. Não 
se trata de dizer que a política monetária e finan
ceira do governo causa a inflação. Mas ela lubrifi
ca o sistema e é indispensável para a economia 
baseada em monopólios.

Mas não é só isso que o Estado faz. Ele também 
é um capitalista monopolista que teve que ser 
empresário. Primeiro para transferir valor para as 
empresas privadas, depois por impulso próprio, 
para gerar lucros.

E os monopólios controlados pelo Estado obede
cem às mesmas leis econômicas dos monopólios 
privados. Os dois são sócios nos super lucros e nos 
resultados econômicos e sociais da política que 
planejam. Neste quadro esboçado, já podemos apre
sentar algumas conclusões gerais e essenciais:

1 - — A inflação moderada é o resultado do’ 
controle de preços pelos monopólios. Os super- 
lucros que garantem a sobrevivência dos monopó
lios são os principais causadores da inflação.

II- — Botando a culpa da inflação nos salários 
(o que é falso, como vimos), a política do governo 
tem como resultado a desorganização dos trabalha
dores, a diminuição de sua força de barganha, na 
disputa com os patrões, sobre a divisão dos resulta
dos do trabalho.

HI- — A inflação deixa os ricos mais ricos e os 
pobres mais pobres; enquanto os ganhos dos mono
pólios- se transformam em super lucros, os assalari
ados têm seus salários relativamente diminuídos._

IV—  Não interessa ao governo acabar com a 
inflação, mas administrá la, para que não se trans
forme em inflação galopante e para que a maior 
parte ' dos ganhos não passe às mãos dos espeôula 
dores. BRASIL MULHER 9



A mulher nos jornais
Para a imprensa em geral, a mulher vale como enfeite de suas páginas. Raramente aparece como sujeito de uma ação, a não ser quetenha cometido um crime, seja uma estrela ou desportista.

D urante cerca de um mès, 
sete jornàlistas de Brasília 
se puseram  a analisar a 

frequência com que as mulheres 
aparecem no noticiário dos jornais 
brasileiros e o tipo de tratamento 
que lhes é dispensado Foram seleci
onados oito jornais, entre os quais o 
Estado de S. Paulo, Folha de S. 
Paulo, Jornal do Brasil O Jornal de 
Brasília e O Dia — e o resultado do 
trabalho evidenciou a discriminação 
com que a mulher é tratada, embora 
0 tom dessa discriminação varie de 
jornal para-jornal. Para alguns jor 
nais, para que uma mulher possa 
aparecer na primeira página, basta 
ter corpo bonitk enquanto, para 
outros, é preciso*ver cometido ou ter 
sido vítima de algum crime, ou ainda 
ser mulher de algum homem impor 
tante. Quase sem exceção, a mulher 
e utilizada também para embelezar 
os jornais.

Leda Flora, que pesquisou o Esta 
do de S. Paulo, verificou que, em 17 
edições, só duas vezes uma mulher 
mereceu um título de primeira pági
na: foi quando a rainha Elizabeth 
visitou a Irlanda. Por meio de fotos, 
mais duas mulheres apareceram na 
primeira página: uma chorando a 
m orte do cantor Elvis Presley e 
outra tentando impedir o suicídio do 
marido, sem êxito, por sinal.

Enfeite
A pesquisa realizada na Folha de S.Paulo por Eliane Catanhede, de 11 a 30 de agosto, revelou que das 290 fotos de mulher publicadas nesse período, 158 enfeitavam — o termo é esse mesmo — as colunas sociais do jornal. Quanto aos títulos, das 113 vezes em que alguma mulher é citada, 28 corresponderam à seção de artes, o que significa,- na opinião da pesquisadora, que «antes de ser uma pessoa normal, com inteligência, a mulher é estrela, pelo menos para os jornais brasileiros». Ainda nesse período, a mulher ocupou 19 títulos e 14 fotos na seção de esportes, «única, aliás, a tratar a mulher com assiduidade e sempre como sujeito de uma ação».

Quando a vítima 
passa a ser culpadaS e a gente for ver os últi mos casos que ocuparam lugar nas manchetes dos jornais como o assassinato de Ângela Diniz, o da menina Aracel li e, o mais recente, de Cláudia Lessin Rodrigues vê-se que as víti mas estão sendo culpadas de sua própria morte. Como? Ora, as víti m as, quando sã o  m u lh e re s , acabam sendo acusadas de sua própria morte. Por que isso?Nesses casos, começa-se por discutir o comportamento da víti ma para «justificar» e desculpar suas mortes violentas. Isso foi feito até no caso da m enina Aracelli, de apenas 9 anos, dizen to que era uma garota muito atra ente para sua idade Como se isso desculpasse o crime feito por moços muito ricos, da sociedade de Vitória.

No caso de Ângela Diniz, a coisa se complicou tanto que hoje em dia não se sabe se a vitima é o «Doca» ou a falecida Ângela. Os advogados, nesses casos, são muito bem pagos. O de «Doca», por exemplo fez um tal teatro que apresenta o assassino abatido, saindo ou entrando em clínicas para «tratamento» — isso para mudar a figura de réu para vítima, Enquanto isso insiste nos antecedentes e hábitos da vítima, «moça de mi conduta», «vida fácil», ora isso impede de se viver. Vale atê lem brar — atire a primeira pedralllO que acontece é que mesmo sendo a lei igual para todos, no crime em sociedade a lei e a prática ficam diferentes, sp o acusado é homem ou pessoa importante.

Para Glaucia da Mata Machado, que pesquisou o Jornal do Brasil, a distribuição desigual de títulos entre homens e mulheres, nas 20 edições que consultou, demonstram a quase inexistência da mulher-notícia. Dos 180 títulos diários que apareceram em média no jornal, nesse período, 63,5% se referiam  a hom ens e apenas 4,7% a mulheres. A seção de internacional foi onde a mulher maisvezes apareceu em títulos (211 enquanto na de economia não apare ceu nenhuma vez. Das 72 fotos publicadas onde apareciam mulhe res, 16 não faziam qualquer referência a elas na legenda.A *pesquisa feita por Arcelino Dias, nas páginas do Jornal de Brasília, mostrou que as mulheres apareceram em média seis vezes por dia em título, enquanto os homens aparecem 62 vezes. Nas fotos, a presença relativa da mulher é bem mais alta (10 por dia, contra 22 de homem), o que levou a pesquisadora a concluir que o Jornal de Brasília acha importante a figura feminina para embelezar o jornal. Dessa forma, a seção onde as mulheres mais aparecem, tanto em fotos como em títulos, é a de artes. A coluna de televisão apresenta pelo menos duas fotos de mulher por dia.Sangue de mulher
Zenaide Azeredo, que pesquisou o jornal carioca O Dia, pôde cons tatar que, quando se trata de explorar o sangue, o da mulher tem maior valor comercial para a venda de jornais. Assim, em 17 edições, a mulher apareceu em 194 vezes em título, sendo 15 de primeira página. Na maioria das vezes, a mulher aparecia como vítima de agressão física, surra do marido, assalto, atropelamento ou assassinato. Além de mostrar a mulher como vítima, O Dia é o que mais explora a imagem da mulher-objeto: foram publicadas, nesse período, nada menos de 29 fotos de atrizes seminuas ou em posi ções eróticas.
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Brasil Correio
Presas políticas de B an gu  querem melhores condições

Nós, presas políticas de Bangu, 
temos acompanhado com entusiasmo 
o papel que o Brasil Mulher desem
penha no desenvolvimento do movi
mento das mulheres em busca da 
sua emancipação, compreendendo 
que esta depende e deve estar inseri
da na luta pela libertação de todos 
os oprimidos. Além disso, para nós 
particularm ente, o Brasil Mulher 
representa a possibilidade de um 
canal por onde nos fazer ouvir. 
Vivendo no presídio feminino de 
Bangu, estamos há um ano reivindi
cando nossa transferência para o 
Presídio Político do R. Frei Caneca e 
dirigimo-nos a vocês para divulgar 
as razões dessa reivindicação.

A sobrevivência física e política 
dos presos políticos é o resultado de 
uma história de lutas. Até bem pouco 
nossa própria existência era camufla
da de ta l form a que vivíam os 
completamente isolados e mesmo 
ignorados pelos diversos setores soci
ais. Foi nossa união e capacidade de 
resistência a um processo de desarti
culação política e psicológica que 
propiciou que hoje possamos nos 
impor como presos políticos integra
dos no movimento de oposição que 
se alastra no País. A inauguração do 
anexo especial para presos políticos 
na R. Frei Caneca, centro do Rio de 
Janeiro é um dos capítulos dessa 
luta. Este presídio foi conquistado 
pelos companheiros que se encontra
vam em péssimas condições carcerá
rias na Ilha Grande, através de uma 
greve de fome em 1975. Mas os 
presos políticos do Rio de Janeiro 
ainda não estão no mesmo presídio o 
que possibilita uma política repressi
va e discriminatória.

Mulheres -e presas políticas somos 
duplamente reprimidas. Nosso núme
ro reduzido favorece a discriminação 
e o isolamento imposto a todos os 
presos políticos que é o nosso caso, 
acentuado. Isso é facilitado devido a 
nossa situação no presídio em que 
nos encontramos. Vivemos sob a 
mesma administração carcerária das 
presas comuns mas submetidas a 
regulamento diferente. Com o funci
onamento do presídio voltado para 
as presas comuns, representamos um 
quisto confinado num pavilhão à 
parte: tudo o que se refere às presas 
políticas exige tratamento especial o 
que provoca morosidade na adminis
tração a nós prestada no Hospital 
Penitenciário da Frei Caneca, o nosso 
transporte para lá é retardado e,

particulam ente penoso, devido à 
exigência de algemas e escolta mili
tar. Nossa correspondência é violada 
na divisão de segurança do DESIPE 
(Departamento de Sistema Penitenci
ário) e demora mais de 15 dias para 
ser liberada, os livros são também 
censurados, só sendo permitidos os 
livros ’ publicados no Brasil após 
1966. As visitas, para receberem um 
passe  perm anen te , têm  que se 
submeter a uma longa burocracia 
que inclui ficha nos órgãos de segu
rança, até serem ou não liberadas. 
Nosso conjunto reduzido também 
acentua o isolamento, já  que afeta a 
dinâmica de vida, tornando nossa 
rotina particularmente massacrante.

Mais grave que esse isolamento 
(geográfico  inclusive, devido a 
distância do centro da cidade), essa 
condição de corpo estranho dentro 
do presídio, a nossa composição 
num érica tomar-nos vulneráveis às 
investidas da repressão. Pelo fato de 
não haver um corpo de norma está
vel, pelo fato da e s tru tu ra  do 
P re síd io  n ão  c o m p o rta r nossa  
presença, estamos sempre à mercê 
dos critérios dos carcereiros do 
momento.

Acreditamos que essa inseguran
ça física só será atenuada quando 
estiverm os vivendo num mesmo 
presídio, sob a mesma administração 
dos nossos companheiros. Concentra
dos num presídio político, poderemos 
preservar melhor nossos direitos. 
Por isso lutamos por nossa transfe
rência, tendo o apoio dos presos 
políticos do Rio de Janeiro. Contamos 
com o apoio do Brasil Mulher e seus 
le ito re s  que ta n ta s  vezes têm  
demonstrado sua solidariedade aos 
presos políticos.

Rio de Janeiro, Presídio Talavera 
Bruce — Setembro de 1977.

H eleieth Saffioti retifica m atéria «M ulher e SBPC»
A socióloga Heleieth Iara B. Saffi

oti, professora da Universidade Esta
dual Paulista «Julio de Mesquita 
Filho», em Araraquara e autora do 
livro A Mulher na Sociedade de Clas
ses, nos escreve no sentido de corri
gir um erro publicado na matéria 
«Mulher e SBPC», página 13 do n,J 8.

«Não é verdade que antes de 
1970 não se podiam apresentar 
trabalhos de Sociologia nem tampou
co sobre mulher. Não é tampouco 
verdade que o primeiro trabalho 
so b re  m u lh er a p re se n ta d o  em 
congresso da SBPC o tenha sido »o 
ano de 1971. Eu própria apresentei 
dois- trabalhos sobre m ulher na 
Reunião Anual da SBPC em 1968

ATENÇAO
Convidamos os leitores e as leitoras que praticam a fotografia a nos enviarem 
cópias ampliadas (9x112) ou 13x18 ou 18x24) de fotos de m ulheres trabalhando 
(em fábrica, lavoura, loja, escritório, banco escola, casa, etc). Se a foto enviada 
for utilizada paracapa do Brasil. Mulher, o autor receberá gratuitamente uma 
assinatura anual do nosso Jornal. Enviem para a Sociedade Brasil Mulher, Rua 
Artur Prado, n° 637, Paraíso. Não se esqueçam do nome e endereço do fotógrafo.

ATENCAO>
Achamos interessante divulgar o trabalho de um grupo de moças, na 
sua maioria estudantes de psicologia. Aí está o recado delas:

«Brincando e Cuidando do Seu 
TIOUINHO DE GENTE...

Nós somos um Grupo de Universitárias que se dispõe a tomar conta 
de seu filho durante sua ausência.
Atendemos todos os dias da semana, durante a manhã, tarde e 
noite.
Também aos sábados e domingos.
Informações pelo telefone. 212 08-53 
Marcar com 24 horas de antecedência.

Â&sineversus
Remeta três assinaturas e ganhe um disco da série 
MÚSICA DO SUL, lançado por Marcus P ereira... 
Remeta seis e ganhe dois discos. Remeta nove e prepa
re-se para receber EM SUA CASA, inteiramente de 
graça, UMA COLEÇÃO MÚSICA POPULAR DO SUL, 
com quatro discos. Assine Versus com seus amigos. 
Envie cheque nominal ou vale postal à Editora Versus 
Ltda., rua Capote Valente, 376, Pinehiros, SP, CEP 
05.410. Cada assinatura, Cr$ 150. Dados necessários:
Nome.................................................................................
R u a ....................................................................................
Bairro .............................................................................
Cidade ......... ....................................................................
CEP .................................................................................
Estado .............................................................................
A imprensa independente só depende do leitor.

intitulados «O Trabalho como ativi
dades diferencia Imente alienadora 
para o homem e a mulher nas socie
dade de classes» e «A condição da 
mulher nas sociedades de classes». 
Não posso, todavia afirmar que estes 
hajam sido os primeiros trabalhos 
sobre mulher apresentados em reuni
ões da SBPC. Isto demandaria uma 
pesquisa nos volumes de resumos 
daquela sociedade.

As reuniões da SBPC já  acolhe
ram três simpósios sobre mulher: um 
em 1972, um em 1975 e um no 
presente ano, em São Paulo, em Belo 
Horizonte e em São Paulo respectiva
mente.

Está crescendo enormemente o 
número de estudiosos que, no Brasil, 
dedicam -se à pesquisa do tem a 
mulher».

Brasil Mulhei : Nossa luta perm anente. Conheça 2 anos de fem inism o adquirindo a coleção do Brasil M u lh er do n9 3 ao n9 8 (0,1,2 esgotados) Preço Cr$ 100,00
■t. r r
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OS FATOS ESTÃO AI
III2 Encontro 

Nacional dos Estudantes

Imprensada

III9 ENCONTRO NACIONAL DOS 
ESTUDANTES

No final da manhã de quinta- 
feira 22 de setembro, em frente ao 
prédio da PUC um estudante do DCE 
livre da USP anunciava para uma 
massa de estudantes reunidos em 
A ssem bléia a rea lização  do III9 
Encontro Nacional de Estudantes. 0 
encontro, rigorosamente reprimido no 
dia anterior, realizou-se naquela 
manhã, na sala 225 da Universidade 
Católica de São Paulo, tendo a dura
ção de uma horae meia e com a parti 
cipação de 120 delegados de 10 
estados. Como resultado do Encontro 
foi aprovada a formação de uma 
comissão pró-Une integrada pelos 
DCEs eleitos e demais entidades 
estudantis, estaduais e municipais, 
tendo como função coordenar as 
lutas estudantis a nível nacional, 
elaborar um jornal que fosse canal 
de expressão destas lutas.

Foi decidido nesta mesma Assem 
bléia a realização à noite de um ato 
público contra a repressão ao III 
Encontro Nacional dos Estudantes.

ATO PUBLICO — INVASÃO DO 
CAMPUS

Na noite de quinta-feira, a partir 
das 20 horas, começaram a chegar os 
estudantes de várias escolas ao pátio 
da Universidade Catóhca para o ato 
público que ali se realizaria. Por 
volta das 22 horas, 2.000 estudantes 
reunidos liam em conjunto uma 
carta  aberta à população quando 
foram surpreendidos pela ação poli 
ciai comandada pessoalmente pelo 
Sr. Erasmo Dias e Romeu Tuma—  
secretário de Segurança e diretor do 
DEOPS.

Centenas de policiais à paisana, e 
3 batalhões de tropas de choque da

Apoio aos presos 
políticos do Ceará

Q Movimento Feminino pela Anis 
tia-núcleo Ceará divulgou uma nota 
a 2 de setembro passado, solidari
zando-se com os fam iliares dos 
presos políticos do Instituto Penal 
Paulo Sarazate, que enviaram abai

xo-assinado denunciando as recentes 
medidas que vêm sendo adotadas 
pela direção do presídio.

Segundo o abaixo-assinado, «tais 
medidas que foram tomadas com o 
exclusivo objetivo de tornar insupor 
táveis as condições de sobrevivência 
na prisão, impõem restrições ao direi 
to dos presos à assistência médica, 
ao trabalho, à recreação e ao relaci
onamento com sua família e os seus 
amigos». Entre outras, a direção do 
presídio impôs restrições ao atendi

Polícia Militar invadiram a Universi
dade na perseguição aos estudantes, 
usando cassetetes, bombas de gás 
lacrimogêneo e de efeito moral e 
sofisticados equipamentos de ação 
repressiva. Foram espancados alunos, 
estudantes e professores, removidos 
para  hospitais com queim aduras 
graves. Foram presas 2.000 pessoas, 
destas 845 estudantes foram encami 
nhados ao Batalhão Tobias de Aguiar 
e 45 enquadradas na Lei de Segu
rança Nacional.

A violência da ação policial não 
atingiu apenas aos estudantes, funci
onários e professores, mas também 
as instalações da Universidade em 
suas salas de aula, biblioteca, depar
tam entos, centros acadêm icos, o 
restaurante e a própria administra 
ção tiveram suas portas arrombadas, 
vidros quebrados e equipamentos 
roubados e danificados.
D. PAULO E A REITORIA CONDE 
NAM A AÇÃO POLICIAL.

A reitora da PUC Nadir Kfouri 
em nota oficial d ivulgada pela 
imprensa no dia seguinte, comunica 
pedido de abertura de inquérito poli 
ciai para apurar as responsabilidades 
pelos danos causados pela ação poli
cial.

D. PAULO EVARISTO ARNS, ao 
chegar de Roma, manifestou seu 
total apoio à reitora e seu repúdio à 
invasão da Universidade, tendo em 
vista o desrespeito à autonomia 
universitária, anteriormente garanti
da pelas próprias autoridades.

Diante disso, disse D. Paulo: 
Soubemos que não foram os universi 
tários e sim a polícia que empregou 
sua força para invadir a PUC. Por 
isso, ela è que deve ser processada e
não os estudantes»----Folha de São
Paulo 26.09.77.

mento médico em caso de emergên 
cia; às visitas, que só serão permiti 
das mediante apresentação de cartei
ra de identidade especial, emitida 
pelo presídio, de nada valendo o 
cartão de identidade civil da Secre 
taria  de Segurança; limitações à 
criatividade artesanal e à difusão 
dessa produção; colocação de um 
portão separando o local de trabalho 
das celas, limitando assim o horário 
de atividade produtiva e o espaço de 
locomoção dos presos.

A nota assinala ainda, «Acredita- 
se que esse fato não é medida isola
da, mas é parte de um processo mais 
amplo de repressão contra o avanço 
das forças democráticas no País».

*O jornal «A Folha de São Paulo», 
a partir de sua edição de 28/9/77, 
sofreu alterações profundas na sua 
estrutura, embora este fato, por moti
vos óbvios, tenha parecido para 
leitores, como apenas uma simples 
mudança de alguns nomes no quadro 
da empresa.

A realidade é que foi afastado do 
cargo de diretor de redação o jorna
lista Cláudio Abramo, e suspensas as 
colunas diárias do chefe da Sucur
sal carioca Alberto Dines; e também

Semana de debates 
sobre o Rio de Janeiro

E o Rio de Janeiro? Como é que 
vai?

Que sacrifício pegar um ônibus! E 
o trânsito? Tá louco, sô! Será que dá 
para melhorar os transportes?

E como é que o carioca mora? 
Aluguéis caros, taxas, impostos. . . 
Tem saneamento básico? Tem esco
las e hospitais perto de casa? É . . . 
Tá ruim, meu irmão.

Como é que fica isso?

Apreensão do jornal Movimento
No dia 17 de setembro à tarde 

dois agentes armados da Polícia 
Federal apreenderam, na sede do 
Jornal Movimento, a edição n9 116. 
Antes disso haviam estado na Distri
buidora Abril para apreender 17.000 
exemplares que seriam colocados em 
bancas. A essas iniciativas segui 
ram  se várias arb itrariedades: o 
editor do jornal, o chefe da sucursal 
de Salvador e o correspondente de 
Fortaleza foram intimados a depor 
junto à Polícia Federal. Foram apre
endidos os jornais dos assinantes de 
S. Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia. 
E .a 24 de setembro foram presos e 
ficaram detidos durante várias horas 
no Deops de São Paulo quatro vende
dores desse jornal.

O Jornal Movimento está sob 
censura prévia desde o número zero. 
Em dois anos de existência já  teve 3 
milhões de palavras vetadas: 15.000 
laudas, 27000 ilustrações e 2250 
matérias. Milhares de outras maté
rias «sofreram cortes que prejudica

deixa de fazer sua crônica o drama 
turgo Plínio Marcos. Antecedeu estes 
fatos a prisão do iornalista Lourenço 
Diaféria devido à publicação de uma 
crônica in titu la d a -— Nós, herói 
morto! — CONSIDERADA OFENSIVA 
às forças armadas.

Estas mudanças irão aparecer na 
própria linha do jornal — a de não 
emitir opiniões sobre os fatos que 
noticia, como já  foi dito pelo Sr. 
Boris Casoy, atual diretor responsá
vel da Folha de São Paulo.

I9 Semana de Debates sobre o Rio 
de Janeiro—  8 a 16 de outubro. 
Local: Auditório da Associação Brasi
leira de Imprensa.

Comissão Coordenadora: Instituto 
dos Arquitetos do Brasil---- Associa
ção Brasileira de Imprensa — Centro 
de Estudos da Zona Oeste—  Socie
dade dos Amigos da Tijuca - — 
Centro Cultural de Jacarepaguá —  
Campanha Popular de Defesa da 
Natureza.

ram  seriamente a publicação. Foram 
tam bém  inteiram ente vetadas as 
edições n" 15, dedicada à questão do 
petróleo e dos «contratos de risco» e 
a n9 45, sobre o trabalho da mulher 
no Brasil.

Os jornalistas e funcionários de 
Movimento atribuem a violência ao 
fato de que o jornal luta por liberda
des democráticas, pela independên
cia do País e pela elevação do 
padrão de vida dos trabalhadores.

Até hoje, a Polícia Federal e a 
censura não emitiram nenhum comu
nicado sobre a apreensão da edição 
n9 116. Isso torna mais difícil enten
der as razões da apreensão. O núme
ro em questão tinha como matérias 
principais trabalhos sobre a Consti
tuinte. A chamada de capa indicava 
« C o n stitu in te  com lib e rd a d e  e 
anistia».

A censura à jornais como Movi
mento, O São Paulo, A Tribuna da 
Im prensa, representa  uma séria  
ameaça à imprensa democrática.12 BRASIL MULHER



l â Semana em defesa 
dos direitos da criança1 - — A Declaração dos Direitos' da Criança está sendo cumprida em nosso país?2—  0 que tem sido feito no B r a s i l  p a r a  que os princípios assegurados na Declaração dos Direitos da C r ia n ç a  v e n h a m  a ser cumpridos?3—  O que devemos fazer para que as diretrizes da D eclaração venham a ser cumpridas?São estas as perguntas lançadas pelos organizadores da 1? Semana em Defesa dos Direitos da Criança. Seu objetivo está definido num texto que acompanha a Declaração dos

Direitos da Criança e que foi amplamente divulgado em bairros e paróquias de São Paulo.A Comissão Parlamentar de Inquérito, que em 1976 estudou A Realidade Brasileira do Menor, chegou à conclusão que metade das crian ças brasileiras não dispõe de recursos suficientes para satisfazer suas necessidades mínimas de alimentação e moradia, bem como não tem acesso aos serviços de saúde, educação, recreação e outros frutos do desenvolvimento. Assim, a Semana convida «todos os brasileiros a refletirem sobre

estes problemas, divulgando e defendendo os princípios contidos neste «Documento Universal». Certamente, esta será uma das melhores maneiras de defender e homenagear a criança neste seu dia».Dentro da programação da Semana (de 8 a 16 de outubro), foi apresentada, em pré- estréia, dia 8, no TUCA, Os Saltimbancos, peça infantil de Chico Buarque. O encerramento será dia 16, com uma festa no ginásio do Pacaembu, com ap resentação de artistas, cantores, palhaços e distribuição de balões, pipoca etc.

Enfim, uma festa para a criançada.A Comissão Organizadora desta .1- Semana em Defesa dos ’ Direitos da Criança é composta por: Associação dos Médicos Sanitaristas do Estado de São Paulo, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira, Cúria Metropolitana de São Paulo, Grupo de Mães da Periferia, Jornal BrasilJMulher, Jornal Nós Mulheres, Movimento Feminino do MDB, Movimento Feminino pela Anistia, Sociedade Brasileira de Defesa da Vivência Urbana.

A criança desfrutará de todos os direitos 
enunciados nesta Declaração. Estes direi
tos serão reconhecidos a todas as crianças 

sem exceção alguma, nem distinção ou discrimina
ção por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, 
opiniões políticas ou de outra índole, origem nacio
nal ou social, posição econômica, nascimento ou- 
por outra condição, seja ela própria da criança, 
seja de sua família.

A criança gozara de uma proteção especial 
e disporá de oportunidades e serviços, 
dispensados todos eles pela lei e por outros

meios, para- que possa desenvolver-se física, 
mental, moral, espiritual e socialmente, em forma 
saudável e normal, assim como em condições de 
liberdade e diginidade. Ao promulgar leis com estes 
fins, a consideração fundamental a que se atenderá 
será o interesse superior da criança.

3  A criança tem direito, desde o seu 
nascimento, a um nome e a uma na
cionalidade.
A criança deve gozar dos benefícios da 
previdência social. Terá direito a crescer e 
desenvolver-se em boa saúde. Com este

fim serão proporcionados, tanto a ela como a sua 
mãe, cuidados especiais, inclusive atenção pré e 
pós-natal. A criança tera direito a desfrutar de 
alimentação, moradia, recreação e assistência 
médica adequadas.

5  A criança, física ou mentalmente, impedi
da ou não, que sofra algum impedimento 
social, deve receber tratamento, educação 

e cuidados especiais que requer seu caso parti
cular.

A criança, para o pleno e harmonioso 
desenvolvimento de sua personalidade, 
necessita amor e compreensão. Sempre

que seja possível, deverá crescer ao amparo e sob 
a responsabilidade de seus pais e, em todo caso, 
em um ambiente de afeto e de segurança moral e 
material, salvo circunstâncias excepcionais, 
não deverá separar-se a criança de tenra idade de

Declaração dos 
Direitos da Criança

sua mãe. A sociedade e as autoridades públicas 
terão a obrigação de cuidar, especialmente, das 
crianças sem família Ou que careçam de meios 
adequados de subsistência. Para a manutenção dos 
filhos de famílias numerosas, convém conceder 
subsídios estatais ou de outra índole.

7
,a  criança tem uireito ae recener educação 
gratuita e obrigatória, pelo menos nas 
etapas elementares. Deverá lhe ser dada 

uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe 
permita, em condições de igualdade de oportunida
des, desenvolver suas aptidões e seu juizo indivi
dual seu sentido de responsabilidade moral e 
social, e chegar a ser um membro útil à sociedade. 
O interesse superior da criança deve ser o princípio 
diretor daaueles aue tem a responsabilidade da sua 
educação e orientação; Esta responsabilidade 
incumbe, em primeiro lugar, a seus pais. A criança 
deve desfrutar plenamente dos jogos e recreações, 
os quais deverão estar orientados para os fins 
perseguidos pela educação; a sociedade e as autori
dades públicas se esforçarão por promover o gozo 
deste direito.

8  A c r i a n ç a  d e v e ,  em  t o d a s  a s  
circunstâncias, figurar entre os primeiros a 
receberem proteção e socorro.

9  A criança deve ser protegiüa contra toda 
forma de abandono, crueldade e explora
ção. Não será objeto de nenhum tipo de 

transação. Não se deverá permitir à criança traba
lhar antes da idade mínima adequada; em nenhum 
caso será levada ou ser-lhe-á permitido empenhar- 
se em qualquer ocupação ou emprego que lhe 
prejudique a saúde ou a_ educação, ou que lhe 
impeça o desenvolvimento físico, mental ou moral.
_  _ ,  a  criança aeve ser protegida contra as

práticas que possam fomentar a discrimi- 
nação racial, religiosa ou de qualquer 

outra índole. Deve ser educada num espírito de 
compreensão, tolerância, amizade entre os povos, 
paz e fraternidade universal, e com plena consciên
cia de que deve consagrar suas energias e ativida
des ao serviço de seus semelhantes. BRASIL MULHER 13



BM SERVIÇOS
V acinação 

infantil
N o último número do jornal 

foi publicado um calendário 
das vacinas que uma crian

ça deve tomar. Agora voltamos para 
falar sobre mais algumas recomen
dações.

É importante lem brar que as 
vacinas, em geral, são inofensivas, 
não tendo propósito o nosso medo de 
vacina. As reações que aparecem, 
geralmente, são locais, são febres 
baixas e ligeiros mal estares quando 
acontece. Porém, é preciso lembrar de 
algum as recom endações médicas 
para vacinar uma criança.

No geral, a aplicação das vacinas 
não deve atrasar e deve se passar 
para mais tarde somente quando:

- — a criança apresentar doenças 
febris agudas;

- — tem vômitos ou diarréia abun
dantes;

- —em convalescença de sarampo;
-  infecções de pele, queimadu 

ras, eczemas, etc...;
- — se estiver recebendo vacina 

anti-rábica;
-  outros estados de doenças 

graves;
- — se estiver recebendo drogas 

imuna-supressoras e corticosteroides, 
etc...(ler a bula do remédio para 
saber).

As vacinas podem ser aplicadas 
se a criança tiver apenas resfriado, 
coriza, sem febre alta, e mesmo se 
for desnutrida.

Por acaso se a criança que for 
vacinada apresentar febre alta, acen
tuada prostração e alergias de gran

de extensão deve-se p rocurar o 
médico do local onde foi vacinada.

Para que uma criança fique total
mente imunizada, seja qual for a 
idade em que se in iciaram  as 
primeiras doses da vacina, ela deve 
receber a vacinação básica e as 
fases de reforço.

1. Vacinação básica — quer dizer 
o número de doses de uma vacina, 
com os intervalos certos para a 
criança ficar imunizada. Por exem
plo, a Vacina Tríplice que protege 
contra as doenças difteria, tétano e 
coqueluche são 3 doses, com espaço 
de 1 mês entre cada dose.

2. Doses de reforço — as doses 
de reforço são indicadas com a fina
lidade de continuar a proteção rece

bida pela vacinação bãsica. Por 
exemplo, o primeiro reforço da Vaci 
na Tríplice deverá ser feito 1 ano 
após o final da vacinação básica, nas 
crianças até 2 anos de idade. Já o 
segundo reforço será feito depois de 
2 anos da dose de reforço anterior, 
usando, porém, a Vacina Dupla (con
tra tétano e difteria) nas crianças de 
até 6 anos de idade.

De acordo com determinação do 
Ministério da Saúde, a partir de 1“ 
de julho de 1978, o salário família 
devido a crianças nascidas a partir 
de l 9 de julho deste ano somente 
será pago se elas tiverem sido vaci
nadas, para isso será exigida a 
carteira de vacinação. Cabe lembrar 
que as antigas carteiras de vacina
ção valem tanto quanto as novas.

Cardápio
econômicoMuitas vezes algumas frutas e legumes não são encontradas na feira ou então seu preço é muito alto. Quando é muito caro a gente, o consumidor, sabe que é como não existisse. É o chamado fantasma da entressa- fra . A entressafra é uma expressão que usam para dizer que o produto está faltando. Esta falta nem sempre é por não ser época de colheita, às vezes as condições de clima (geadas, chuvas fortes, estiagem) prejudicam a colheita.A seguir apresentamos a lista de alguns produtos que podem ser adquiridos nos meses de outubro e novembro quando seus preços deverão estar mais baixos, pois é a época da safra.

MESES
PRODUTOS AGRÍCOLAS

VERDURAS E LEGUMES FRUTAS

O
U

T
U

B
R

O

alface, beterraba, 
cenoura, vagem, 
couve-flor

abacaxi,
banana,
laranja,

O
CE
CQ

LU
>
O
z

pimentão, beterraba, 
cenoura, couve-flor, 
vagem

abacaxi,
banana,
laranja,

O Clube das Mães:«O trabalho do homem e da mulher pesa o mesmo tanto»
osto seco, expressão que 
reflete determinação, olhos

™ ™ verdes, 36. anos, quatro

filhos, a presidente e fundadora do 
«Clube das Mães» na localidade de 
Tabocas, mesmo interior de Barreiri- 
nhos, Maranhão, fala a um grupo de 
trin ta mulheres, aproximadamente, 
muitas delas com crianças no colo, 
ouvindo passivamente. A presidente 
nos conta como nasceu o «Clube das 
Mães» e como, em sua opinião, 
houve uma valorização das mulheres 
da localidade: «Até a época de 72, as

mulheres aqui era tudo parada. A 
gente não tinha nenhum funciona
mento. Quando foi em 73, chegou 
aqui um técnico, aí ele fez uma 
reunião com a família daqui e deu à 
idéia da gente fazer outras coisas 
que não fosse somente o trabalho de 
evangelização e das roças comunitá
rias. Então nós aceitamos as idéias, 
mesmo apoiamos. Foi fundado' o 
«Clube das Mães» e até hoje, graças 
a Deus, está funcionando muito 
bem».

Ela faz um intervalo, pede prá

uma vizinha continuar porque senão 
ficava muito tarde prá fazer o almo
ço. A outra mulher, grávida, se recu
sa. Ela pede então que a outra segu
re a criança que m antinha nos 
braços e continua: «antes do clube 
aqui, a gente era mais atrasada. 
Agora a gente passou a ter mais 
a tiv id ad e , nós notam os que as 
mulheres também podem ter o seu 
direito e se desenvolver. Aqui antiga
mente, quando vinha gente de fora, 
as mulheres tinham um medo dana
do de se aproximarem e falar. Gente 
assim como vocês de São Paulo.

Porque a gente pensava que aquela 
pessoa era mais superior do que a 
gente. Devido a esse conhecimento 
que chegou aqui, nós passamos a 
conhecer que todos somos iguais. 
Logo eles passaram a conhecer que 
desde que as mulheres trabalham 
com eles, não tem um nem maior 
nem menor do que os outros. Todos 
são iguais. E no serviço da roça, 
aqui as mulheres não têm descanso. 
Nem de seca, nem de inverno. O 
trabalho do homem e da mulher é 
uma balança fiel, tudo pesa o mesmo 
tanto.

14 BRASIL MULHER



NOSSO RECADO
Quando homens e mulheres do 

1 povo /azem desenhos e pin iuras, mo
delam  barro , compõem versos e can
ções ou montam cenas de teatro e/es 
estão comunicando sentimentos, idé
ias, experiências de vido., modos de 
Ver o mundo. Estão oferecendo novas 
formas de conhecer a rea/idade Estão 
produzindo uma. comunicação numa : 
linguagem diferente mais criativa e 
mais Livre. Estão enriquecendo uma 
c u ltu ra , a que as eliles costumam cha
mar de "cultura populaõ. Mas essa cut- : 
tura só e' mesmo livre  guando produ- ' 
z ida  p o r pessoas que tenham consciên
cia de sua p ró p ria  h is tó ria , isto é, 
por pessoas que, através de suas obras, •'

fa lem  ou cantem os seus p róp rios  valores,suos lu tas, suas espe- : 
ranças ou suas dúvidas dentro da  sociedade em que vivem. Por 
pessoas que se vejam e se reconheçam como c/asse, a que sempre .- 
p ro d u z iu  tudo dentro dessa sociedade . Quando o povo se expres- : 
sa espontânea e livremente essa consciência se m anifesta. E  como ■ 
e" quase impossível s ilenc ia r essa cu/tura, o mundo o fic ia l e as e/i- 
tes econômicas se a p ro p ria m  d e la , comercializando-a. Trans
fo rm a m  as produções espontâneas do povo em obfetos de turismo, ■' 
em m ercadorias  exóticas de a/tos p reços. Quando isso acontece ' 
as produções que arites e ram  criativas tomam-se. repetitivas (pe- 
ra  g a ra n t ir  a venda}, cópias de s i mesmas cada vez mó/s grossei- 
ras e conservadoras, como os harros do nordeste ou a literatura  
de cordef que tão pouco se tem renovado Outro exemplo e'o car- 
naval, o u tro ra  uma verdadeira festa do povo, hoje , lucrativa in- i 
dústria . tu  rústica.

f l  cu ltu ra  é  a consciência que um povo tem ai a sua p ró p r ia  : 
existência  ■ Eó pode ser p roduz ida  para  seu próprio  uso e consu- 
mo. Por isso é  im portante  o que vocês nos mandam. Vamos va- '. 
to r iz a r  o que nós liv rem en te  p ro du z im o s  /

ARTE E COMUNICAÇÃO

MÃE OPERÁRIA
acordar na m adrugada para trabalhar 
distante de casa, distante do filho, 
fazer o dia do recém-nascido 
deixar com a  mãe-vizinha 
ou não fazer nada
e levar para a mãe creche
ou não fazer nada
por não ter o que fazer (comer)
para crianças com apenas a mãe de todos:
a mãe-miséria.

encontrar creches é como procurar agulha no palheiro, 
m aterial, berçário, babá, são coisas de gente fina, 
bebê operário, sem dinheiro e faveleiro 
come na rua, come na vizinha e por descuido 
bebe água da latrina.
«Ame seu filho, use leite B».
leio isso e fico com o coração doído,
m as o que fazer? Leite, também é coisa de gente fina 
que meu filho bebeu apenas do meu peito magro 
«A boa mãe dá o m elhor para seu filho» 
e eu «comé» que fica?
queria tê-lo m ais com igo, não posso
ou pelo m enos um a creche eu queria
um lugar para brincar, para crescer forte,
ter am igos e poder ser gente
como todo mundo deveria.

(dori carvalho)

C o r in th ia n s
Meu

Amor
No meio do povo Eliza agita a bandeira.
Bandeira que é preta, bandeira que é branca, 
do homem que é preto, do homem que é br anco.
Que é branco, que é preto,
que é preto, que é branco.

A bola correndo, Eliza em silêncio, 
quieta a sofrer. . .
Seu time a perder, seu time a perder.
No estádio deserto,
Eliza enrola a bandeira.
No estádio deserto,
Eliza sozinha a chorar.
Jornal velho no vento a v o a r...
Sozinha a chorar...
No vento a voar. . .
A bola correndo, seu time a ganhar. ..
Seu time a ganhar.
Eliza a sonhar com o povo vivendo, 
o povo vivendo, 
sem ninguém prá pisar.

Podendo cantar, 
sem ninguém prá pisar.
Podendo falar,
sem ninguém prá pisar.
Querendo amar, querendo amar.
— César V iera— F.S.P. 9 10 77.

Mulher Personagem
O tema de «O Santo Inquérito», 

de Dias Gomes é o processo de 
perseguição que a Inquisição Portu
guesa levou a efeito no Brasil no 
século XVII. -

Através do sofrimento de Branca 
Dias, o autor traça  o perfil do 
período mais negro da Igreja Cató
lica.

Na peça, Branca Dias é denunci 
ada à Inquisição pelo padre jesuita, 
Bernard, que inconscientemente se 
apaixonara pela pureza e pela espon

taneidade da moça e pressentira 
nisto obra de Satanás. (O Estado de 
S. Paulo).

Branca Dias, tinha salvado o 
padre  de afogamento quando se 
banhavam no mesmo rio.

A respeito do personagem, Dias 
Gomes diz: «Branca Dias existiu, foi 
perseguida e virou lenda».

A peça está sendo levada no 
teatro Anchieta (dr. Vila Nova, 245) 
e Branca Dias é interpretada pela 
atriz Regina Duarte,

O

Dc 7 a 25 de outubro, 
o projeto gráfico do jornal Movimento 

e as xilogravuras
de Rubem G rilo  estarão expostos 

no saguão do Teatro Aliança Francesa, 
à rua General Jardim, 182.
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JULIA E UMA MULHER DE (JN5 
3 0  ANOS, CASADA, MAE DE A FILHO S, 
TRABALHA NUMA EDíTORA, COMO FAXINEIRA. 
GANHA SALARIO MlXlMO, COM JORNADA DE 
&  HORAS, SUJEITA A  EXTRAS. SEU MARIDO 
TRABALHA NUMA CONSTRUÇÃO E  
FREQUENTEMENTE DORME NO SERVIÇO. COMO 
p. JULIA .faz RAPA SER DONA PE CASA E 
FUNCIONARIA que este to nto? como FICAM 
SEUS F ILH O S ? ...

, NO SÃBADO E D0M IN6O, SE NÃO HOUVER WOfâ\ FVTPA, 
JÚLIA ARRUMA SUA CA5A /  U VA , E  PASSA /  T  A IW A  
PRCPARMA UMA COM1DINHA. JOIA PRO MARIDO/
QUE E' QuôMDo E LE  E5TA' EM <A^>

JULIA LAVA/ LIM PA, ENCERA O PIA TODO. MAS NÃO 
LHE SAEM DA CABEÇA OS 4 FILHOS QUE DEIXOU 
EM CASA . E ' VERDADE QÜE DEIXOU COMIRA ,
PRONTA E TRANCOU PORTAS E JANELAS /
POIS NÃO 05 QUER NA RUA;
MAS COM 4 CRIANÇAS PEQUENAS 
TRANCARAS EM CASA/ TUDO PODE 

ACONTECER . . .

J JULIA SAI PE CASA AS è ,3 0  z PAPA CHEGAR NO TRò&ALHO AS 9. AUTES PE SAIR P6IXÒ MANòPeiPA PRO MENÚPZJNHO, LEITE MORNO NP TÉRMICA (QUÔfiJTO TEM) ARROZ E  T K U Í 0 ;  A SUA FILHA PC7 ANOS , A MA© VELHA, A JU p C v A , OU
MEWOft, a soêôtitue durante o 
DIA ... ELA SE Q1AWA DULCE

Az NOrTE, A TI LHA JA' ESCOLHEU 0 FEIJÃO X O  ARROZ./ JULIA PREPARA O ALMOÇO DO PIA XaoiU T E , ATENDE ALGUM FILHO POENTE E ( VAI DORMIR... ,

SO JULIA VIVE ASSIM c» COMO RESOLVER ESSE PROBLEMA 
QUE E ' PE*TANTQS ?


