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Brasil Mulher 
Ano 3

Há dois anos surgiu em Londrina, Paraná, o jornal Brasil Mulher, criado por um grupo de mulheres. Conscientes de que as mulheres representam o setor politicamente menos ativo da sociedade, tentavam com essa iniciativa mobilizá-las para as lutas por liberdades democráticas e por anistia ampla e irrestrita a todos os presos, exilados e banidos políticos.O jornal apareceu com o objetivo de propagandear essas lutas para o setor feminino da população, como uma iniciativa pioneira, dentro da imprensa independente e combativa do país. Embora ainda não tivesse consciência da problemática específica da mulher, a sua preocupação de mobilizar as mulheres para as questões gerais teve um caráter positivo.Não foi porém, uma iniciativa ’ isolada, apareceu num momento de mobilização social e política, quando surgiram e se desenvolveram grupos de mulheres em vários estados brasileiros assumindo diferentes lutas políticas e econômicas através de Associações de Donas de Casa, Clube de Mães, Movimento Feminino pela Anistia, Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira, o jornal Nós Mulheres, etc.Vivendo numa situação de falta de liberdade de organização e expressão, onde as condições de vida e trabalho são as piores

possíveis, o Brasil Mulher procurou apoiar e divulgar todas essas iniciativas.E neste processo começou a conscienti zar-se de que a mulher, além da participação nas lutas mais gerais, deveria organizar-se para conquistar uma posição mais justa na sociedade brasileira. Percebemos que o jornal, embora dirigido para a mulher, não estava levantando seus problemas específicos: salários inferiores aos dos homens mesmo quando executam trabalho idêntico; dificuldades de acesso à especialização profissional, com barreiras ao ingresso a determinadas carreiras; faltas de meios que possibilitem a mulher deixar o lar para o trabalho como: inexistência de creches, refeitórios nas fábricas, lavanderias coletivas; sua responsabilidade total nas tarefas domésticas, etc. É dentro deste quadro que se colocam as preocupações centrais do Jornal Brasil Mulher hoje.Com muito esforço, devido a falta de infra-estrutura material, comuns à imprensa independente, o Jornal tem conseguido - sair. Compreendendo que as reinvindicações específicas da mulher se inserem nas lutas mais gerais dos trabalhadores brasileiros, o Brasil Mulher tem se proposto a apoiar e divulgar as mobilizações femininas, pois tem claro que a sua participação é fundamental na construção de uma sociedade mais justa.
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1- Congresso da Mulher Metalúrgica
0 Sindicato de São Bernardo 

possui 38 mil operários sindica
lizados, dos quais 3 mil mulhe

res. Mas a participação efetiva da 
mulher no sindicato e praticamente 
inexistente. Nem mesmo a reposição 
salarial, discutida nas últimas assem 
blé-ias, conseguiu mobilizar as traba 
lhadoreas. Segundo seu presidente, 
«dos 5 mil operários que compare
cem à Assembléia, se tivesse 5 
mulheres era muito».

Isto não aconteceu apenas nocaso 
das metalúrgicas. Embora em várias 
regiões do país, principalmente em 
São Paulo, grande parte dos operá
rios de diferentes categorias tenha 
participado das assembléias e da 
campanha pela reposição salarial, a 
presença da mulher trabalhadora foi 
sempre muito pequena. Como tem 
sido em outras ocasiões. Mas o salá
rio da mulher também não foi atingi
do pela falsificação dos índices de 
reajuste de 1973?

A maioria das operárias procu
ram no sindicato principalmente a 
parte de assistência média, cursos de 
madureza e atividades sociais, como 
bailes. Também fazem reclamações 
trabalhistas, denúncias de abusos de 
c h e fe s  de se ç õ e s , g e ra lm e n te  
homens.

O próprio presidente do sindicato, 
Luis Inácio, reconnhece que pelo fato 
de a grande maioria dos trabalhado
res de categoria serem  homens, 
nun ca  houve uma p reocupação  
maior no sentido de trazer a mulher a 
uma participação política. E que um

Você tá louca? 
Sindicato é lugar de homem!

Conversamos com algumas operá 
rias do Sindicato dos Oficiais, Costu
reiras e Trabalhadores nas Indús
trias de Confecções de Roupas e 
C h a p é u s  de S en h o ras  de São 
Paulo. «O principal problema», diz 
um a operária, «é que a mulher 
trabalhadora não pode dedicar seu 
tempo fora do trabalho para ir ao 
s in d ic a to , porque suas ta re fa s  
domésticas não permitem». Pois é, «o 
problema é que passamos o dia todo 
na fábrica- — entro às sete e vinte e 
saio às quinze pras seis — e ainda 
temos que ir correndo para casa, 
cozinhar para o marido e filhos», diz. 
outra trabalhadora. «Sendo assim, 
não sobra tempo pra mais nada».

Este é um problema que de 
m aneira geral atinge a todas as 
trabalhadoras, é é responsável pelo 
fato da mulher mostrar-se sempre 
pouco informada e mobilizada para 
as questões da classe trabalhadora. 
Mas os problemas não param aí. «Às

0 Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e 
Diadema está em fase de organização do l9 Congresso da 
Mulher Metalúrgica. A realização do Congresso está prevista 
para os dias 21 e 28 de janeiro de 1978. Existem 120 mil 
trabalhadores metalúrgicos na região, entre os quais 18 mil 
são mulheres. A mão-de-obra feminina é o setor mais explora
do da categoria, recebendo em média 50% do salário pago 
aos homens.

dos problemas para a participação 
feminina reside no tabu que existe 
por parte dos próprio homens: «Eles 
não compreenderíam um relaciona
mento mais próximo entre os homens 
e mulheres no sindicato». Por outro 
lado, esses tabues são reforçados 
pelas próprias mulheres trabalhado
ras, que não se sentem seguras para 
particpar de uma ambiente «tão 
masculino». Afinal, ir às reuniões do 
sindicato «é coisa de homem». A 
mulher, quando chega do trabalho, 
deve ficar ao lado dos filhos, cuidar 
da casa, preparar o marmita para o 
dia seguinte, etc.

À NOITE: EM CASA,
NO SINDICATO OU NO TRABALHO?

Está sendo proposta uma modifi
cação nas Leis Trabalhistas, visando 
a aprovação do trabalho noturno 
para a mulher, até hoje proibido por 
lei, salvo alguns poucos trabalhos 
considerados exceção. A argumenta
ção legal dada para esta proposta é 
de que o trabalho noturno é uma 
reivindicação da própria mulher: ser 
equiparadaao homem. Foi isto que 
levou a atual diretoria do sindicato à 
organização do Congresso.

vezes a gente quer ir ao sindicato, 
mas o meu marido não deixa. Ele diz 
que a gente não deve se meter 
nessas coisas.» De fato, a desmobili- 
zação atinge tanto as operárias como 
aos operários, m as ela é m ais 
marcante na m ulher, por todos os 
condicionamentos que ela vive.

Outras vezes, as pressões dentro 
dos locais de trabalho provocam na 
mulher um receio de participar. Por 
exemplo, na malharia onde uma das 
entrevistadas trabalha há mais de 15 
anos, são poucas as mulheres sindi 
calizadas. Mas nas últimas eleições 
sindicais «várias companheiras da 
fábrica participaram ativamente da 
chapa de oposição, frequentando as 
assem bléias e procurando trazer 
outras mulheres para o sindicato». 
No entanto, «a malharia não viu com 
bons olhos a participação delas na 
chapa de oposição». Para ela, as 
ameaças dos patrões já não impor-

Entrevistado pelo BM sobre o 
assunto, Luis Inácio disse: «Eu só 
acredito nessa argumentação se se 
trouxer as mulheres metalúrgicas 
aqui no sindicato e elas disserem 
que querem exatamente isso. Porque 
o que eu percebo de longe é que se 
a lei for aprovada, a mulher metalú- 
rigca vai entrar numa fábrica às 
16:30 e sair às 3:20 da madrugada, 
com o filho em casa, sem poder 
pagar empregada, se dispondo a 
andar por aí de madrugada, etc. É, 
eu acho que não vai ser nada bom. 
Por outro lado, eu acho que quem 
está interessado na mão-de-obra 
feminina é a classe empresarial, 
como meio de baratear o custo de 
mão-de-obra e não a mulher. Para as

tam muito: «Eu aprendi que se deve 
pedir as coisas sem medo. Mesmo 
que passe por intrigante. A única 
coisa que se pode fazer é mandar- 
nos embora».

Mesmo assim, a m obilização 
ainda é pequena. «Embora todo 
mundo reclame que o salário não dá 
para nada, na fábrica pouco se ouve 
falar da reposição», diz uma outra 
companheira. «As que mais sabem 
são as que têm maridos operários 
sindicalizados. Eu às vezes vejo algu
ma coisa nos jornais ou ouço meu 
marido falar». Para essa operária, as 
coisas poderíam mudar se as mulhe 
res se reunirem  e «conversarem 
sobre os problemas da gente»; por 
isso «acho que todos devem partici
par da campanha pela reposição 
salarial, porque é uma coisa que 
pertence à gente e não deve ficar 
com os patrões. E pra isso, é impor 
tante que a mulher também participe 
da luta sindical».

empresas, esta lei seria extraordiná 
ria: era mandar embora o homem 
que ganha cinco mil cruzeiros e 
admitiu a mulher para ganhar dois 
mil. Você entende? Este foi um dos 
motivos que nos levou à realização 
desse Congresso».

A realização do 1- Congresso da 
Mulher Metalúrgica representa uma 
prim eira tentativa de começar a 
trabalhar junto às operárias, visando 
a ampliar a participação política 
feminina dentro do Sindicato' dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do 
Campo e Diadema. O Sindicato 
pretende que toda a organização e 
preparação do Congresso seja reali
zada pelas próprias operárias meta
lúrgicas da região. Para isto está 
promovendo discussões operárias 
metalúrgicas da região. Para tisto 
promovendo discussões preliminares 
sobre ele junto a todas as fábricas, 
principalmente àquelas onde existe 
maior participação da mão-de-obra 
feminina.

Estão sendo elaborados estudos 
sobre as condições de vida e traba
lho da mulher metalúrgica, além de 
filmes, slides, que se constituirão 
num material de apoio às discussões 
durante o Congresso, onde serão 
debatidos 3 temas: A mulher no 
trabalho , A m ulher no lar e A 
mulher no sindicato.

Nós, do Brasil Mulher, vemos o 
1- Congresso da Mulher Metalúrgica 
como mais um incentivo para a 
continuidade de nosso trabalho, mais 
um passo na luta pela emancipação 
da mulher trabalhadora. E acima de 
tudo, um passo maior no desenvolvi- 
•mento da solidariedade e da unidade 
de interesses de homens e mulheres 
trabalhadores.
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Em busca
de um
teatro
popular

Depois de ter, durante quatro 
anos, percorrido a periferia de São 
Paulo, apresentando e discutindo o 
espetáculo «Rei Momo», o grupo União 
e Olho Vivo publicou um livro sobre 
seu trabalho pioneiro. «Em Busca de 
um Teatro Popular», de César Vieira, 
sintetiza a experiência e os ensina
mentos adquiridos em mais de 200 
apresentações em igrejas, escolas, 
p raças e teatros, procurando, em 
estreito contato com o público popu
lar uma nova alternativa cultural. O 
livro fala dos debates, das pesquisas 
e da troca e idéias com as comuni
dades de bairro. E mostra também 
como eram feitos os cenários, as 
roupas, os figurinos e o som. Acima 
de tudo, reafirma os princípios que 
sempre nortearam  sua atividade, 
entre os quais o trabalho coletivo e o 
«teatro como um meio, não como um 
fim». O livro encontra-se à venda nas 
livrarias Avanço, Zapata.Brasiliense e 
outras.

Não há apenas uma vendedora 
de amendoim em São Paulo

Houve um imprevisto no roteiro de visitas do 
prefeito Olavo Setúbal, de São Paulo, às obras da 
Prefeitura no viaduto Santa Efigênia: havia uma 
vendedora de amendoim no caminho.

Maria Martins vende amendoim há cinco anos e, 
como não tem sua situação «legalizada» na Prefeitura, 
foi enquadrada na categoria dos «marreteiros» e teve 
um encontro com um fiscal bem na hora em que o 
prefeito passava. O fiscal mandou-a sair dali e como 
ela não obedeeu, ele tentou forçá-la, acabando por 
derrubar a caixa de amendoins.

A imprensa acompanhava o prefeito e não perdeu 
a oportunidade. No dia seguinte, 18 de novembro, os 
jornais estampavam as fotos e narravam o episódio. 
Depois, anunciou se que a Prefeitura oferecerías um 
empreo a Maria Martins, como se isto estivesse resol 
vendo de vez o problema de milheres de pessoas que 
vivem na mesma situação.

Não há em São Paulo, atualmente, esquina com

sianl de trânsito que não esteja ocupada por vendedo
res de flotes, jornais, frutas e outras coisas mais. São, 
pessoas que, impossibilitadas de ter um emprego regu
lar, acabaram obrigadas a viver do subemprego, exer
cendo um pequeno comércio ilegal para não cair de 
vez na marginalidade. Mas, como a questão social 
neste país continua a ser um mero caso de polícia, a 
solução para a situação dessas pessoas tem sido 
empurrá-las para os lugares mais afastados, com uma 
perseguição implacável por parte da Prefeitura.

Quando a imprensa vê e registra fatos como esse, 
faz se uma pequena demagogia que resolve ou finge 
resolver o problema de uma pessoa apenas, como se 
houvesse apenas ela nessas circunstâncias. Mas 
enquanto ofereciam um emprego a Maria Martins, 
talvez muitas outras M afias M artins estivessem 
sofrendo a mesma perseguição de que ela foi vítima 
dias atrás, sem terem a sorte de estar perto dos olhos 
da imprensa e do prefeito.

Perseguição aos funcionários 
do Movimento

Dia 19 de novembro passado, 
Antonio Neto Barbosa, funcionário do 
jornal «Movimento», encontrava-se a 
serviço no Rio de Janeiro quando 
notou que estava sendo seguido por 
cerca de 10 indivíduos. Ao se diri
gir à casa do chefe da sucursal de 
Movimento no Rio, Antonio percebeu 
que seus seguidores se instalaram 
em pelo menos quatro carros, nas 
imediações da residência, de onde 
passaram  a vigiar ostensivamente 
todas as pessoas que para lá se diri
giam.

No começo da tarde do dia 20, 
após mais de meio dia de cerco, o 
presidente da Edição-SA, Raimundo 
Rodrigues Pereira, os advogados 
Sobral Pinto e Eny Moreira, o depu
tado Délio dos Santos e o vereador 
Antonio Carlos Carvalho, ambos do 
MDB, dirigiram-se ao local sitiado,

Nem todas as pessoas, brasileiras 
ou não, têm aportunidade de serem 
recebidas pelo Presidente do Senado 
ou pelo Presidente da Câmara. Essa 
honra é reservada a gente ilustre.

onde conversararfi com dois dos 
indivíduos que cercaram a residên
cia. Diante das perguntas do advoga
do Sobral Pinto, esses elementos se 
confundiram, declarando-se ora tran: 
seuntes desinteressados, em busca de 
ar fresco, ora funcionários de serviço 
de vigilância do Banco Central.

A ocorrência foi registrada na 
delegacia policial da região, e a dire-' 
cão do Movimento enviou uma carta 
aberta ao Ministro da Justiça, ressal
tando a necessidade imediata de 
esclarecimento do acontecido.

Antonio Neto Barbosa, ex preso 
político, trabalha no Movimento há 
um ano, e é chefe do escritório do 
jornal em São Paulo. A perseguição 
movida contra ele tem o aspecto 
inequívoco de uma ten ta tiva  de 
sequestro ou de intimidação por 
motivo de caráter político. O que não

Emanuelle no Congresso

Pelo jeito, pelo menos alguns deputa
dos e senadores consideram Sylvia 
Kristel, atriz de filmes eróticos, 
alguém muito importante.

A viage, de Sylvia Kristel ao

é de estranhar, se considerarmos que 
o País tem duas dezenas- — conheci
das — de oposicionistas políticos 
desaparecidos em condições misterio
sas e que, nos últimos meses, ocorre
ram vários sequestras de natureza 
política praticados por entidades 
para-m ilitares de comportamento 
abertam ente fascista. Os jornais 
continuam repletos de notícias que 
denunciam prisões políticas arbitrá
rias, precedidas de sequestras e 
seguidas de violências contra- os 
prisioneiros. Apesar dos constantes 
protestos de inúm eras vozes da 
oposição, dos frequentes pronuncia
mentos de vários magistrados contra 
tais arbritrariedades, e das declara
ções de porta-vozes do governo que 
anunciam a disposição de investigar 
os abusos, eles continuam fazendo 
parte de nosso cotidiano.

Brasil se prende ao esquema publici
tário da empresa que promove aqui 
um filme seu. Do mesmo modo que 
uma agência de propaganda lança 
um novo produto, Sylvia Kristel foi 
promovida comercialmente como a 
mulher-sexo.

Os senadores e deputados rece
beram a moça com enorme entusias
mo. O deputado João Climaco chegou 
a -sofrer uma queda, na sua corrida 
para não se perder da comitiva da 
srta, Sylvia. Nossos galantes políticos 
não se lembraram de que a censura, 
que pertence ao governo do qual eles 
mesmos fazem parte, proibiu o mais 
conhecido filme de Sylvia, «Emmanu- 
elle», por considerá-lo obsceno e 
prejudicial aos costumes.
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A té quando os presos políticos 
brasileiros deverão recorrer a 
m edidas extrem as, como a 

greve da fome, arriscando as pró
prias vidas para reivindicar dos 
responsáveis pela sua custódia os 
seus mais elementares direitos? Esta 
é uma questão que se coloca quando 
é anunciado pela imprensa mais uma 
greve de fome de presos políticos 
brasileiros, muitos deles cumprindo 
penas superiores a 20 anos de reclu 
são, sujeitos ao descaso das autori
dades com relação aos seus proble
mas carcerários.

A forma como se desenrolou o 
episódio ainda recente da greve de 
fome das presas políticas do Presídio 
Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, 
comprova isto. Seis presas políticas, 
reinvindicando tra n sfe rên c ia  de 
presídio, ficaram em greve de fome 
por 20 dias; mesmo hospitalizadas e 

contando com a solidariedade de mais 
30 companheiros, tamém em greve 
de fome, não tiveram suas reivindi 
cações atendidas.

Vale portanto ressaltar, frente a 
este fato, a necessidade dos vários 
se to res da população buscarem  
formas de solidarizar-se e apoiar as 
ju s ta s  reivindicações dos nossos 
presos políticos.

O que acontecerá, desta vez, aos 
15 presos políticos que se encontram 
na Penitenciária Barreto Campeio, 
em Pernambuco, que estão em greve

PRESOS POLÍTICOS DENUNCIAM TORTURAS
Onze presos políticos divulgaram, 

no Rio de Janeiro, uma carta de 
denúncia contra maus tratos e tortu
ras sofridas durante 10 dias em que 
ficaram  incomunicáveis, no DOI- 
CODI daquela cidade.

«Nossas prisões- — diz a carta 
— levadas a cabo sem qualquer 
mandato ou instrumento legal, foram 
em verdade autênticos sequestros, 
com o emprego de violências nas 
detenções, invasão de domicílios e 
saques em diversas residências.»
• «Uma vez presos — continuam — 

fomos atirados em carros, imediata
mente algemados e encapuzados, e 
conduzidos a um local que, mais 
tarde, viemos a saber tratar-se do 
DOI-CODI-RJ. Lá, após termos sido 
despidos e fotografados, seguimos 
debaixo de espancamentos para as 
geladeiras ou para as salas de inter
rogatório, iniciando-se 10 dias de 
isolamento e de tormento. Durante 
esse período tendo ficado até 4 dias 
sem comer ou dormir, com frequên
cia éram os cercados por vários, 
torturadores e, debaixo de insultos e 
ameaças, recebíamos de todas as 
partes, violentos golpes que, não 
raro, nos derrubavam. Totalmente 
amarrados a uma cadeira, fomos 
submetidos a intermináveis sessões 
de choques elétricos em todas as 
partes do corpo, muitas vezes acom
panhados de socos, pontapés e paula -

Greve de fome: 
recurso extremo.

de fone em protesto contra as condi
ções de isolamento carcerário a que 
estão submetidos seus companheiros 
de prisão Carlos Alberto Soares e 
Rholine Sonde Cavalcante?

Carlos e Rholine entraram  em 
greve de fome no dia 15 de novem
bro, depois de 2 anos de total isola
m ento, afastados que estão até 
mesmo do convívio de seus compa
nheiros de prisão. Decorridos 6 dias, 
os dois foram hospitalizados e, em 
solidariedade, no dia 21 de novem
bro, outros 13 presos políticos da 
Penitenciária de Itamaracá aderiram 
também à greve e encaminharam 
comunicações às autoridades, expli
cando as razões que os levaram a 
adotar esta atitude.

POR QUE A GREVE DE FOME?
Na comunicação enviada dia 15 

ao juiz auditor, Carlos e Rholine 
expuseram os motivos de sua atitu
de. Há mais de 2 anos estão segrega- 
dos no Presídio, sem desfrutar dos 
direitos comuns da vida carcerária. 
«Não podemos nos comunicar corn os 
companheiros de prisão (quando, por 
exemplo, eventualmente com eles nos 
encontramos nos corredores da Peni
tenciária, a guarda imediatamente 
in te rvém , pa ra  e v ita r  qualquer 
comunicação; e não há referência 
legal que fundamente este tipo de 
incomunicabilidade»).

Raramente lhes é permitido a 
saída para o banho de sol, a prática

das. Nas ante-salas das geladeiras 
(cubículo de 0,5 x 1,5 m.) ficamos 
longas horas algemados pelas costas 
ou pendurados pelas algemas, convi
vendo na escuridão com as baratas, 
e ouvindo gritos de companheiros 
que estavam sendo torturados.»

Na «geladeira», controle pela TV

Segundo a carta, «a geladeira é 
uma cabine de cimento refrigerada, 
com revestimento de eucatex acústi
co, colocada no in terior de um 
compartimento maior de concreto e 
hermeticamente fechada por portas 
de frigorífico. Lá dentro, os movi
mentos do preso são controlados por 
um circuito interno de TV. Um siste
ma de som que emite ruídos estrin- 
dentes e de alta frequência e o frio 
intenso, acompanhado de baldes de 
água gelada, completam as carac
terísticas desta máquina de fazer 
loucos, onde éramos espancados e 
torturados».

Foi aí- — prossegue o documento 
— que o companheiro José Augusto 
Dias Pires padeceu o que os tortura
dores diziam ser a cruz. Com os 
braços abertos e encostado à parede, 
seguro por dois homens, este compa
nheiro recebeu várias joelhadas nos 
testículos, enquanto um torturador se 
divertia em arrancar cabelos de seu 
púbis. Durante todo o tempo que

de esportes lhes é negada, estão 
impedidos de realizar trabalhos de 
artesanato. «Quanto ao espaço vital, 
reduz-se ao da cela e de um pequeno 
corredor que a confronta. E é tran
cafiados nele que passamos inclusive 
os domingos (situação que só encon
tra paralelo na dos presos recolhidos 
ao castigo»)

Carlos e Rholine estão condena
dos, além da prisão perpétua, a mais 
53 e 66 anos de reclusão, respectiva
mente.

JUSTIÇA E PAZ APOIA PRESOS
A Comissão de Justiça e Paz 

distribuiu nota à imprensa, salientan
do que «as afrontas à dignidade 
hum ana atingiram tal ponto que 
alguns presos políticos da ilha de 
Itam aracá decidiram iniciar uma 
greve de fome, preferindo morrer a 
continuar suportando uma situação 
que já  perdura há vários anos e que, 
praticam ente, vem destruindo as 
su as  p e rso n a lid a d e s . «R essalta  
também a Comissão que a existência 
de presídios onde estão recolhidos 
presos políticos, configura «o reco
nhecimento oficial da categoria preso 
político», fazendo ainda uma «exorta
ção pública à favor dos presos de 
Itam aracá e de todos os demais 
presos políticos, esperando que eles 
possam  cum prir suas penas em 
condições compatíveis com a digni
dade humana».

durou o suplício, um dos torturado
res gracejava, dizendo a José Augus
to que se consolasse porque iria 
morrer igualzinho a Jesus Cristo.»

«Também na geladeira a compa
nheira Maria de Fátima M artins 
Pereira, após perm anecer várias 
horas com as pernas abertas e os 
braços erguidos, foi atacada por 5 
homens que forçando-a a deitar-se 
fto chão e segurando-a pelas pernas 
e braços, tentaram enfiar em sua 
vagina um objeto de madeira seme
lhante a um cabo de vassoura, que a 
companheira foi obrigada a apalpar. 
Tentativas semelhantes de violenta- 
ção sofreram os companheiros José 
Mendes Ribeiro e Fernanda Duelos 
Corísio, sendo que esta foi forçada a 
passar as mãos pelo corpo de um 
tortúrador despido e ameaçada de 
violação com um cassetete elétrico, 
com o qual aplicavam lhe choques 
nos seios, pernas e costas.»

Estas declarações são partes de 
um documento assinado por André 
Teixeira M oreira, F ranklin  Dias 
Coelho, José Augusto Dias Pires, 
Cláudio da Rocha Roquete, Luiz 
Arnaldo Dias Campos, Artur Obin 
Neto, Ivan Valente, Sidney Lianza, 
Inácio Guarany, Fernanda Duelos 
Corísio e Frederico José Falcão, 
datado de 4 de setembro de 1977 e 
publicado pelo Jornal da Tarde em 
26 de outubro, e foram todas confir
madas em juízo.

Depoimento de 
Eny Pereira, 
Advogada de
Preso Político

A impotência é a característica 
primordial que cerca o trabalho do 
defensor de um preso político.

A rigor, contra o sequestro, a 
incomunicabilidade e os maus tratos 
infligidos ao preso e ao advogado, 
só resta a denúncia de tal situação. 
Quase sempre sem o respaldo de 
uma atitude por parte do Poder Judi
ciário, que passa a coibir o expedien
te usado pela polícia, até porque a 
lei draconiana que rege a matéria 
contéifi dispositivos permissivos, 
garantindo mais, a própria impunida
de das autoridades incumbidas de 
reprimir qualquer ato entendido 
como contestatório.

Sem o habeas corpus o preso fica 
à mercê dos órgãos de segurança. 
Vale salientar que, depois da promul
gação do AI-5, o preso sistematica
mente passou a «confessar».

E as «testemunhas» arroladas 
pela acusação, em regra geral, são 
policiais que afirmam ter sido aquela 
« c o n f is s ã o »  fe ita  de liv r e  e 
espontânea vontade.

A solução para essa problemáti
ca, e para muitas outras formas que 
espalham o medo entre os cidadãos, 
seria o restabelecimento do Estado 
de Direito com a devolução da 
garantia do habeas corpus.

Isso marcaria o fim de uma 
etapa nacional e em consequência 
deveria ser decretada a anistia 
am pla a todos os perseguidos  
políticos.

Eny Raymundo Pereira
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Mulher: um mito, até quando?

0 m arido que casar comigo vai 
sofrer muito porque homem não 
merece o que as mulheres fazem 

pra eles, são uns ingratos». (Aparecida, 
telefonista, 24 anos, solteira).

Mulheres contra homens? Esta seria 
a primeira resposta a uma relação de 
exploração e dependência. Porém é 
incorreta na medida em que não se 
tra ta  de uma luta entre homem e 
mulher. No entanto, como uma reação 
espontânea, ela reflete o cansaço, com 
expectativas poucos definidas, de uma 
relação de dominação.

Ingratos como?
Ele acha que a mulher é para 

ficar em casa e o homem pode ir com 
quem quiser, ter relações sexuais com 
quem quer. Vai ao drive-in com quem 
quer, faz o diabo a quatro.

■ — E a mulher?
- — Fica em casa esperando que o 

santinho chega no andor...
As declarações de Aparecida refle

tem parcialmente os problemas sexuais 
da mulher. Entre dezembro de 1976 e 
janeiro de 1977, Aparecida, assim como

Lugar 
é na

Vamos, diga lá, você já parou para 
pensar no que aqueles comerciais de TV 
dizem quando uma dona-de-casa «como 
você» aparece na tela? Pois saiba que é 
um insulto! Quer ver?

Por trás daquela embalagem toda, 
aquelas mulheres sempre bem tratadas, 
bem arrumadas, sabe o que elas estão 
fazendo? Estão se virando naquelas 
cozinhas grandes e bonitas e dando 
ordens pra empregada, que comercial 
de TV não mostra cozinha de pobre. 
Olhe lá, até dona-de-casa com cozinha 
de azulejo até o teto está no meio disso!

Um exemplo, um só, já  dá para a 
gente perceber a jogada. Você já viu 
aquele reclame do Petybom, «o macar
rão da mama»? Primeiro, eles mostram 
aquelas cenas do Brás de mil novecen
tos e lá vai fumaça, com aquela música 
italiana de fundo, um negócio assim pra 
cativar, não é? Bom, amaciados que 
estamos, aparece a Etty Frazer, a atriz 
gorda que já  trabalhou em um bocado 
de novela e começa a lem brar os 
tempos em que a sua «mama» ficava 
em casa aos domingos preparando 
aquela macarronada. Enquanto isso, ela

as outras entrevistadas, estava interna
da na Casa de Repouso do Butatâ, 
hospital psiquiátrico do INPS. Assim 
sendo, as entrevistas refletem a menta
lidade de mulheres que por suas condi 
ções econômicas precárias, passam por 
todos os tipos de problemas consequen
tes de idéias impostas que elas também 
assumem inconscientemente. Não só 
para Aparecida o homem é o símbolo 
da liberdade sexual, enquanto a mulher 
é um instrum ento de prazer. Esta 
imagem, ainda marcante entre a maio
ria das mulheres, reflete na verdade 
um pensamento comum, que atribui à 
m ulher ca rac te rís tica  biológicas e 
psíquicas tidas como naturais e que, na 
realidade, tem origem econômica e 
social. A mulher dependente, maternal, 
frágil, sensível, bela, dócil, passiva, 
sedutora, fiel, recatada, pura, emocio
nal, é o tipo ideal socialmente aceito.

Desde há muito tempo, a relação 
homem-mulher é tida como uma rela 
ção de dependência da mulher ao 
homem. Esta dependência pressupõe 
deveres: ser objeto e complemento da

de mulher 
cozinha
mesma prepara o seu macarrãozinho, 
feito a mãe dela fazia há vinte ou trinta 
anos atrás!

Percebeu? Tempo vai, tempo vem, e 
a historinha continua a mesma. Você 
evidentemente nasceu também para a 
cozinha e mais nada. É isso o que eles 
lhe dizem, é isso o que eles querem que 
as suas filhas aprendam.

Mas vamos terminar o nosso recla- 
mezinho. Diz então a Etty:

- — E depois o meu pai chegava da 
bocha e dizia:

Abre-se a porta, entra o marido—  
com o sogro em tempos atrás ■ — e 
castiga:

- — «Mama, viemos experimentar a 
tua macarronada»

Pimba! E lá entram mais seis bocas, 
porque na televisão comida não é 
problema.

No final, um detalhe importante: é 
com grande satisfação que a ilustre 
senhora serve os convidados. Apren
dam, meninas: além de tudo é essencial 
que vocês mantenham sempre um sorri 
so nos lábios!

existência do homem, assumir as tare
fas domésticas, proporcionar prazer 
sexual ao marido. Ela é a sombra do 
homem. E até mesmo para as próprias 
mulheres isto se torna natural. Maria 
Auxiliadora, doméstica, casada, 23 
anos, diz «no meu modo de pensar, o 
homem, já que casou, deve assumir o 
compromisso. O homem tirou a mulher 
de casa, deve cuidar dela».

Mas isto não é de se admirar, pois 
foi desta maneira que ela aprendeu a 
viver desde sua infância; já  que toda a 
educação da mulher é orientada no 
sentido de formar personalidade adap
tadas à situação de dependência mate

No casamento, a mulher cumpre a função que dela espera a sociedade: ter filhos. E 
assim, para a mulher, o sexo

está associado à reprodução e, negando seu próprio prazer, ela deve passivamente 
proporciona lo ao homem

rial e social. Desde menina ela já é 
condicionada: seus brinquedos, seu 
comportamento, suas atitudes estão 
voltadas para que ela cumpra esse 
papel.
VIRGINIDADE, PASSIVIDADE SEXUAL, 
FRIGIDEZ: PROBLEMAS DA MULHER?

Pode se assinalar a coexistência de 
uma dupla moral sexual que é permissi
va ao homem e repressiva a mulher. O 
adultério, por exemplo, é permitido ao 
homem e severamente condenado para 
a mulher. Assim, de acordo com essa 
moral permissiva, quando o casamento 
é insatisfatório, o homem pode buscar o 
prazer sexual fora do lar.

— Luzia, você acha que a mulher 
pode ser livre?

— Acho que a mulher deve ser livre 
porque ela deve fazer o que ela quiser, 
menos outros assuntos.

- — Que assuntos?
—  Assuntos sexuais, com outros 

homens, (doméstica, 35 anos, casada).
— Terezinha, você se casou virgem?
-  Graças a Deus, eu me casei moça, 

virgem no religioso e no civil. Sou a filha 
que meu pai mais estima, meu marido é 
que não presta, joga muito e gasta todo 
o dinheiro com as _ mulheres da rua. 
(doméstica, 30 anos).

A virgindade consiste num atributo

exclusivamente feminino e esta deve ser 
preservada a todo custo até ao casa
mento.

- — Luzia, por que você veio para 
São Paulo?

Por causa de um erro que cometi 
no norte. E como eu me perdi, e como 
era nova, vim para cá. (doméstica, 35 
anos, casada).

—  Mária das Dores, como você 
resolve sua excitação?

- — Resolvo confessando e comun
gando.

—  O que eles te aconselham?
- — Me aconselham que eu devo ser 

virgem sempre, porque a moça só tem o 
direito, pela lei de Deus, de profanar a 
virgindade depois de casada. (34 anos, 
solteira, aposentada).

No casamento, a mulher cumpre a 
função que dela espera a sociedade: a 
procriação. E assim, para a mulher, o 
sexo está associado à reprodução e, 
negando seu próprio prazer, ela deve 
passivamente proporcioná-lo ao homem. 
A passividade é, portanto, considerada 
uma virtude.

- — Terezinha, por que vocês vão se 
desquita?

- — Vou me desquitar do meu marido 
porque o dinheiro que ele ganha só é 
para jogar e gastar com as mulheres da

Males “profissionais” da dona-de-casa
Apesar dos progressos da técnica e 

do melhoramento das condições sociais 
ainda há no mundo, trabalhadores 
desempenhando trabalhos delicados e 
cansativos sem receber nenhuma das 
vantagens sociais garantidas por lei à 
maioria. Sem salário, nem 13' sem 
férias, nem serviços sociais e, na maior 
parte das nações, sem aposentadoria, as 
donas de casa desenvolvem diariamente 
uma das ocupações mais trabalhosas de 
que se tem conhecimento.

A Associação Médica Internacional 
há alguns anos dedicou um congresso à 
patologia e à higiene do trabalho 
doméstico. Posteriormente, formou-se 
uma comissão internacional com a fina
lidade de estudar, sob este ponto de 
vista, grupos de mulheres donas de 
casa, operárias, empregadas domésti 
cas, profissionais liberais — de 25 a 50 
anos com dois filhos pelo menos. A 
pesquisa foi realizada simultaneamente 
em vários países.

rua e, uma vez ele me xingou de 
mulher da zona porque fui procurar ele 
para ter relações.

- — Teu marido bate em você?
— Não bate não, mas já tentou. Só 

não bateu porque eu me fechei no 
banheiro. Eu fico em casa sozinha que 
nem uma desprezada. Ele só anda nos 
bares, jogando minha filha: snooker. Ele 
trabalha à noite e não tem hora para 
chegar. Fica 3 meses sem ter relações 
comigo e quando eu vou procurar ele, 
ele diz que eu sou mulher de zona, 
a s sa n h a d a , (dom éstica , 30 anos, 
casada).

O condicionamento a estes padrões 
m orais acima m encionados leva a 
mulher a desconhecer a própria sexuali 
dade e a não desenvolvê-la. Aparece 
então mais um problema: o da chamada 
frigidez sexual feminina.

— Eu amarrei minhas trompas com 
o doutor Orestes. Então, com essa 
operação das trompas, eu ílquei total
mente fria; meu marido teve até aman
te, o médico me deu Pansuma, diz que 
faz esquentar.

- — Nessa época, quantas horas você 
trabalhava por dia?

—  Ah! Eu me matava muito. Tava 
tom ando rem édio para  em agrecer, 
porque o médico falou que engordando 
eu ficava mais fria ainda. Eu só pensa
va em trabalhar. Com isso meu marido 
se esbaldava por aí. Chegava tarde em

Os resultados indicaram que embora 
não existam  doenças profissionais 
características da dona de casa, elas 
apresentam se num estado de esgota
mento físico e psíquico que assume um 
caráter típico.

Alguns distúrbios nervosos foram 
observados e atribuídos ao cuidado das 
crianças e aos ruídos dos brinquedos 
infantis, à falta de repouso, ao sono 
insuficiente, à monotonia do trabalho, à 
solidão, ao complexo de inferioridade 
em relação as mulheres que trabalham, 
ao estado de ansiedade pela luta contra 
o tempo e finalmente às preocupações 
rela tivas ao orçamento fam iliar: à 
administração “ do lar — geralmente 
mantido pelo marido.

Ficar em pé para realizar uma série 
de trabalhos- — lavar, passar, cozinhar 
— causa um cansaço maior do que 
outros, que permitem deslocações. As 
dores de cabeça são frequentes por 
causa" deste «sedentarismo fatigante». O 
uso de detergentes pode chegar a

casa e ficava jogando. Ia pescar, me 
deixava sozinha.

- — Você sentia ódio dele?
- — Não. Minha frigidez total talvez 

seja complexo meu.
—  Que complexo?
- — Frieza. Não sinto nada. Não sei 

se é por causa de tanto não fazer as 
coisas. Ficar muito sozinha. Peguei 
muito endereço com ele. Imagina se 
meu marido não tinha uma mulher. 
Olha, eu já passei dois anos sem saber 
o que -era sensação. Agora, faz quinze 
anos que eu conheço ele. (costureira, 29 
anos, casada).

Porém, toda essa situação que põe a 
mulher como simples objeto que pode 
ser usado quando o homem quer, e só 
quando ele quer, está mudando aos 
poucos, com a evolução geral da socie
dade. Já é possível à mulher compreen
der que o seu sexo não é apenas para 
prazer do marido, mas também para a 
sua satisfação. Apesar dos impedimen
tos, a mulher começa a sair do lar e a 
descobrir o mundo.

A inexistência de anticoncepcionais 
eficazes e sem efeitos prejudiciais à 
saúde, a proibição do aborto a despreo
cupação com a educação e assistência 
sexual são fatores que colaboram para 
a negação da sexualidade da mulher. E 
só serão superados quando as próprias 
mulheres tiverem consciêncià disso e se 
mobilizarem até a eliminação de todas 
as barreiras.

causar, nas pessoas predispostas, o 
desenvolvimento de eczemas. A percen
tagem de casos de reumatismo e de 
varizes entre as donas de casas é 
elevado.

Os trabalhos caseiros podem ser 
divididos entre os leves e os pesados. 
Entre os leves, acham se o cozer, cozi 
nhar ou lavar a roupa miúda, lavar a 
louça.

Natural mente, estes trabalhos leves 
são realizados diariamente. Entre os 
pesados estão a arrumação de cama, 
com mudança de lençóis e batidas de 
colchões, a limpeza de tapetes e a lava
gem a mão de roupa grande- — que è a 
mais cansativa das tarefas, embora 
atualmente muitas mulheres contem 
com máquinas de lavar.

A solução deste problema que aflige 
a maior parte das mulheres requer 
organização e uma mudança de, trata
mento no que se refere à colaboraçã» 
do homem.

Algo que pode levar alguns anos.
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Conheça um campo de concentração:
os

No final dos anos sessenta e nos 
anos seguintes, m ilhares e 
milhares de famílias cariocas 

foram obrigadas a abandonar seus 
barracos nas favelas da Zona Sul do 
Rio e transportadas, como gado, para 
os conjuntos habitacionais cons 
truídos pela Cohab (Companhia Esta 
dual de Habitação) nos terrenos mais 
desvalorizados e afastados do atual 
município do Rio, principalmente em 
Campo Grande, Bangu, São Miguel e 
Santa Cruz. Nesta área moram, hoje, 
1 milhão e 300 mil pessoas- — mais 
ou menos um terço da população da 
cidade. Longe dos empregos, enfor
cados pelas prestações das casas que 
foram obrigados a comprar a maior 
partfe desta população vive em condi 
ções sub-humanas. Um morador de 
um conjunto residencial de Padre 
Miguel resumiu a situação:

— Vivemos em verdadeiros 
campos de concentração!

A comparação não está longe da 
verdade. Os apartam entos cons
truídos pela Cohab são insuficientes 
e mal acabados, abaixo dos padrões 
mínimos estabelecidos pela ONU. São 
pequeníssimos. Neles, vivem famílias 
com uma média de cinco a oito 
pessoas.

Estes conjuntos não têm rede de 
esgoto, não são abastecidos de água

conjuntos habitacionais

e a luz é precária. Quando os favela
dos da Praia do Pinto (hoje um imen
so conjunto habitacional para a clas
se média alta, no Leblon, com vista 
para a Lagoa Rodrigo de Freitas) e 
de outras favelas das encostas dos 
morros da Zona Sul foram transferi
dos para  a Vila Kennedy entre 
1962 67, fizeram a eles promessas
fabulosas. A Aliança para o Progres-•*-
so daria em dinheiro americano uma 
quantia correspondente a duzentos e 
setenta milhões de cruzeiros antigos

só em «alimentos para a paz».. . 
Haveria fábricas. Uma padaria e 
uma tipografia planejadas em regime 
de cooperativa, empregariam o gran
de número de trabalhadores obriga 
dos a abandonar seus empregos na 
Zona Sul, no outro extremo da cida
de, Dizem que o dinheiro para isso 
tudo chegou a ser depositado, mas 
nenhum morador assistiu, até hoje, a 
q u a lq u e r m elhoria na Vila. Os 
cinquenta mil habitantes são socorri
dos por um único posto méclico.

O índice de criminalidade e as 
manifestações de violência assustam. 
Os homens não têm emprego na 
região nem podem continuar traba 
lhando, mal ou bem, na Zona Sul. O 
preço das passagens de ônibus (mais 
de vinte cruzeiros ida e volta) levaria
quase todo o salário.

A isso tudo soma-se uma perma
nente insegurança. A maior parte 
dos moradores está com as presta
ções a trasadas, alguns não têm 
condições de pagar nada. Para a 
Cohab, entretanto, pouco importa 
que a razão seja justamente a falta 
de emprego. Diariamente as famílias 
com prestações em atraso são despe
jadas.

Para evitar que os moradores 
revoltados passem a se unir, a Cohab 
não despeja mais várias famílias ao 
mesmo tempo, mas uma família de 
cada vez. O método é o mesmo, 
sempre. Os policiais da companhia 
chegam sem aviso, às vezes quando 
não há ninguém em casa às vezes de 
m adrugada, às vezes quando o 
m orador está  in ternado em um 
hospital, como aconteceu um mês 
atrás. E levam tudo. As sete mil 
famílias do Conjunto D. Jaime Câma
ra, em Padre Miguel, denunciaram 
recentemente o regime de terror e 
humilhação a que estão submetidas 
pela Cohab.

Quem sabe de mim sou eu, aquele abraço.
R epresentantes de 40 associa

ções de m oradores do Rio 
re u n ira m -se  d u ra n te  um a 
semana, em outubro, e discutiram 

alguns dos principais problemas que 
afligem a população Carioca.

A I Semana de Debates sobre a 
cidade do Rio de Janeiro surgiu a 
partir de uma campanha em defesa 
do Forte de Copacabana. O Forte, 
localizado numa região muito valori
zada, estava ameaçado <le venda a 
incorporadoras que ali construiríam 
edifícios e hotéis de luxo. As entida
des envolvidas nesta cam panha 
convocaram um encontro com as 
demais entidades representativas das 
diversas comunidades do Município, 
não só para discutirem seus proble
mas, como também trocar experiên
cias, fortalecer as associações atra 
vés de ações conjuntas e estimular a 
criação de novas associações.

Temas em discussão: transporte, 
saú d e, saneam ento, habitação, 
educação, lazer, cultura e vida 
comunitária.

Esses tem as ev idenciaram  a 
extensão dos problemas existentes no 
Município, uma cidade de 8 milhões 
de habitantes, dos quais 20% vivem 
em favelas. Segundo dados do Censo 
de 1970, 70% da população empre
gada têm um renda mensal que 
chega, no máximo, até 3 salários 
mínimos. E 0,5% da população ganha 
mais de 30 salários por mês. Os 
desníveis de renda existentes, na 
falta da participação e decisão popu
lar na resolução de seus problemas, 
levam a um agravamento das condi
ções de vida da maioria da popula
ção. Na Zona Oeste da cidade (de 
Realengo à Sta. Cruz), onde se 
concentra predominantemente uma 
população de baixa renda, a situação 
é crucial.

Como disse um morador, «quem 
não tem  direito a um emprego 
decente e não vê a cor do dinheiro 
que ele mesmo produz com suor, 
como pode ter direito a esgoto, água,, 
transporte, saúde e habitação?»As coisas, quem tem que fazer somos nós

No debate sobre vida comunitá 
ria, um orador da favela da Av. 
Brasil lembrou: «Muito bonito o 
lazer, essas coisas, mas o custo de 
vida está assolando todo mundo». E 
propôs que se fizesse alguma coisa 
quanto a isso, depois de afirmar «se 
rezar e esperar sentado, vamos ficar 
igual Cristo que está de braços aber
tos até hoje. As coisas, quem tem 
que fazer, somos nós».

Ao limitar o tempo das interven 
ções nos debates, o regimento inter
no d a  S e m a n a  p r e ju d ic o u  o 
aprofundamente dos. problemas e as

discussões ficaram mais nos efeitos 
do que nas causas.

A reunião dos moradores das 
várias regiões do Município permitiu 
que todos chegassem à conclusão de 
que o trabalho isolado das associa
ções se dilui diante dos inúmeros e 
graves problemas da população.
Daí a proposta de união.

Para concretizar esta proposta, 
representantes das associações e de 
entidades >participantes da I Semana 
de Debates têm se reunido no senti
do de formar uma comissão para 
levar a cabo esta tarefa. Serão elei
tos doze representantes, 9 de associ
ações de moradores das regiões Sul, 
Norte e Oeste e 3 de entidades cultu
rais e profissionais. Este grupo conti
nuará os trabalhos com o objetivo 
de: fortalecer as associações, criar 
novas entidades, executar as propos
tas aprovadas na I Semana e enca
minhar a II Semana de Debates, em 
1978, na Zona Oeste.
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P arque Sto. Antônio, Jardim  
Ricardo, Jardim São Rafael, 
Parque Cocaia, Vila Angelina e 

mais, muito mais. São 10.000 lotea- 
mentos clandestinos em São Paulo, 
atingindo mais de 3 milhões de 
pessoas.

Para fazer um loteamento, o 
proprietário tem que pedir um alvará 
a Prefeitura. Pela Lei de Zoneamen- 
to, os lotes não podem ter menos de 
250 ms2 e o loteador tem que apre
sentar projeto de ruas, de tratamento 
e despejo das águas servidas, rede 
de água potável, etc. «Jacaré» faz 
tudo isso? Loteador clandestino 
também não.

O pior é quando o loteador nem é 
dono do terreno. É a chamada grila- 
gem. E um dia, aparece o verdadeiro 
proprietário. . .
SOCORRO! LÁ VEM A POLÍCIA!

Em 1973, quando as 351 famílias 
do Jardim  Lageado (São Miguel 
Paulista) estavam pagando sua última 
p res ta çã o , en trou  em cena um 
segundo proprietário que, com uma 
escritura do terreno, que dizia ser a

Vamos comprar um terreno?
O s moradores do Parque São 

Rafael vêm lutando intensa
mente desde abril pela legaliza

ção de seus terrenos. Assistidos pelo 
departamento jurídico do Centro 
Acadêmico XI de Agosto, os morado
res têm pressionado a imobiliária 
Robru e a Prefeitura para que seja 
dada uma solução para o problema. 
A comunidade vem se reunindo e 
discutindo o problema em Assem
bléias que contam com a participa
ção de todos e até de moradores dos 
bairros vizinhos.

Entrevistamos quatro moradores 
do Jardim São Rafael que participam 
da comunidade formada em tomo da 
Pastoral da Periferia e que estão a 
frente da luta.

Dona Dadá — Nós fomos os 
primeiros moradores daqui. Chega
mos do Norte e falamos: «Vamos 
comprar um terreno». O corretor nos 
trouxe delicadamente, num carrinho 
bacana, dizendo que ia ter luz dali 
uns dias, que os terrenos já estavam 
todos vendidos, ônibus toda hora, 
tudo bacana. Como lá na Bahia são 
poucas as pessoas garganteiras como 
têm aqui, a gente acreditou. Mas não 
tinha nada, passava uma jardineira 
de duas em duas horas. Isso durante 
anos. Passamos mil dificuldades, mas 
mesmo assim nunca deixamos passar 
um mês sem pagar a prestação. Sabe 
como é, pobre já não tem muito 
valor, então sempre tem que andar 
direito.
ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM

Dona Nair — Não temos aqui 
benfeitoria alguma, só a luz. Água é 
de poço. Mas o problema mais sério 
é que a gente precisa ter um cami
nhão de lixo. Na parte mais baixa, é 
um fedor que ninguém aguenta. E as

verdadeira, ganhou a causa na justi
ça. Para não perder suas casas, os 
moradores fizeram um «acordo» com 
o novo proprietário: começaram a 
pagar novamente as prestações. A 
polícia «convenceu» os que resis
tiram.

No Jardim Dona Sinhá (Sapopem- 
ba) aconteceu quase a mesma coisa, 
com consequências mais dram áti
cas: 18 familias despejadas; um 
bebê morto em meio à corteria de 
uma família despejada por policiais; 
muros, telhados, e até casas inteiras 
destruídas.
SOCORRO! LÁ VEM O FISCAL!

O loteador começa a vender os 
lotes, sem alvará, sem nada. E 
ninguém vai fiscalizar. A Prefeitura 
alega que não tem motivos para isso. 
Mas, quando um morador começa a 
levantar seu barraco, sempre tem 
um fiscal por perto para multá-lo, 
caso ele não tenha alvará. E depois, 
quando ele acaba de pagar e vai 
pegar a escritura, descobre que seu 
lote não é registrado, logo, não exis
te. E os loteadores não são punidos.

crianças jogadas ali, sentadas na 
lama, tem até fossa escorrendo na 
rua.

Dona Dadá — Quando termina
mos de pagar o nosso lote, fomos 
tirar nossa escritura. Cadê a escritu
ra? Entre imobiliária e Prefeitura, 
meu marido fez 13 viagens. Nisso se 
passaram quatro anos e a escritura 
não saiu. O mesmo foi acontecendo 
com os outros que acabavam de 
pagar. Estava todo mundo de olhos e 
ouvidos fechados, mas aos poucos 
foram abrindo. Pode dizer aí: Isso 
não vai ficar assim, de maneira 
nenhuma.
Dona Emestina — Isso é um proble
ma de todos nós, aqui do bairro. Um 
outro problema que a gente precisa
va resolver e que eu já falei na 
reunião da Comunidade, é que preci
sa de uma creche. Aqui tem muitas 
mulheres que trabalham fora e que 
os filhos ficam trancados em casa o 
dia todo ou na rua, no meio da sujei
ra. Isso é uma coisa que me deixa 
revoltada. Vi outro dia, no Jardim 
Campinas, uma chreche. As crianças 
limpinhas e bem zeladas. Achei aqui
lo tão bonito e pensei que a gente 
também podia ter uma igual.
ESSE PEDAÇO DE CHÃO 
AQUI É MEU.

Dona Dadá — Nós lutamos por 
esses terrenos, pagamos tudo e 
queremos agora nossos direitos. Esta
mos lutando, vamos ate o fim. Tem 
um sujeito aqui no bairro, o Valdeci, 
que fica enchendo a cabeça do povo, 
dizendo que a gente não devia mexer 
com esse assunto, que vai nos preju
dicar, que .é melhor todo mundo 
ficar quieto. Mas quem diz isso é 
mentiroso e quer tirar o direito do 
povo.

FRANCAMEMTE/
PRA ViVER NESSA ASONlA 

EU PREFERiA TER NA&CibO UM C tR lt tL
LEVAVA A MÍNHA CASA

was co s ra s  M Uiro bem.

O poder público diz que não tem 
meios para isso.
SERÁ QUE NÃO?

Segundo afirmou um assessor do 
prefeito (FSP, 26/10/77), não é bem 
assim. O poder público pode proces-

Sr. José Machado (esposo de d. 
Dadá) —  Só fala mulher no seu 
jornal? Não? Então quero falar 
também. Quero avisar para todos 
que a união faz a força e que quanto 
mais pessoas participarem, mais 
cedo a gente vence. Que esse proble
ma é de todos. E quero também 
dizer para todo o povo de São Paulo 
que não tratem nenhum negócio com 
Rafael Parisi (ex-proprietário dos 
terrenos do_ Parque São Rafael) e 
com a imobiliária Robru. Eles são 
mentirosos e enganam o povo.
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sar o loteador clandestino. Ele pode 
ser preso ou condenado a pagar 
multas mensais de Cr$ 1.276,00 por 
quilômetro de rua aberta irregular
mente. Tudo conforme a lei.

Mas os funcionários da Prefeitura 
soltem de um certo constrangimen
to na aplicação de seus instrumentos 
legais de punição se o infrator é 
p e sso a  de posses (s e rã  p e la s  
«bolas»?). Mas ficam à vontade para 
multar e prender pessoas pobres que 
não cumpram alguma lei ou regula
mento, muitas vezes por falta de 
inform ação, outras por falta de 
condições financeiras.

QUEM SÃO AS VÍTIMAS?
Isso tudo mostra também que a 

cidade está crescendo que os meios 
de controle desse crescimento estão 
caducos. O loteamento clandestino é 
um dos problemas da cidade. Que 
mostra outros, bem mais sérios qúe 
loteadores mentirosos e fiscais deso
nestos. Mostra a intensa migração do 
campo para a cidade, a má distribui
ção de rendas, o desinteresse pela 
classe trabalhadora.

As pessoas que são assim engana
das e desrespeitadas em seus direitos 
são aquelas que, cada vez mais 
empobrecidas, procuram a periferia 
da cidade. É o recém chegado do 
interior, do Nordeste, do Paraná, .de 
Minas, trazendo o que apurou na 
venda de suas poucas coisas; é o 
jovem operário que vai casar e preci
sa de um teto; é a família que depois 
de muitos sacrifícios consegue juntar 
algum dinheiro para comprar um 
terreno.

De um lado, um enorme mercado 
com prador e, do outro, o poder 
público sem muito interesse em usar 
os instrumentos de que dispõe para 
fiscalizar e punir. Uma ótima situa
ção para o especulador. É só botar a 
mão na massa.

r BRASIL MULHER 13jí ií- H « ' ■ « .■> « ‘‘A V <



M-Serviços
O BRASIL MULHER abre esta página de SERVIÇOS para as nossas 

leitoras. Nesta página responderemos a perguntas sobre leis trabalhistas, 
problemas legais e informações sobre higiene, saúde e educação. Escreva 
nos falando das suas dúvidas. Nosso endereço é Rua Oscar Freire, 1607

.a p t o .  2 - Cep. 05409. Pinheiros.

A proteção aos direitos da mater 
nidade evoluiu paralelamente 
aos demais direitos trabalhis

tas. No início da industrialização não 
havia direito algum. Com a organiza
ção dos trabalhadores e o desenvol 
vimento de suas lutas, a proteção à 
trabalhadora gestante foi adquirindo 
destaque especial.

No Brasil de hoje, por exemplo, a 
gestante tem direito a 12 semanas 
(84 dias) de licença no serviço, sendo 
4 semanas antes do parto. Caso o 
parto se complique, esses prazos 
poderão ter um acréscimo de 2 
semanas antes e 2 semanas após o 
parto, quando comprovado por ates
tado médico. Se o parto for prematu 
ro, a mulher terá então, direito a 12 
semanas após o parto.

A Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) esclarece os direitos 
da mulher gestante a partir do art. 
381. Nesses artigos, observa-se que a■mimm
Aqui estão os endereços 
dos grupos de mulheres nos

Bahia:
Associação Feminista da Bahia 
Salvador

Minas Gerais
Grupo Pró Centro da Mulher Mineira 
Belo Horizonte

vários
Estados

Paraná
. Sociedade Brasil Mulher 

Av. Inglaterra, 655 
Londrina CP 1.379

Pernambuco

Sociedade Mulher do Nordeste
Av. Conde da Boa Vista, 50 s, 530 Recife
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Direitos trabalhistas 
da m ulher gestante

m ulher poderá m udar de função 
caso o tipo de trabalho prejudique a 
gestação. Quanto ao salário, terá 
direito a recebê-lo integralmente ou, 
se for variável, a uma média do que 
recebeu nos últimos 6 meses.

Há artigos de difícil aplicação. È 
o caso do direito que a mulher 
trabalhadora tem de, nos primeiros 6 
meses de vida da criança, ter dois 
descansos de 1/2 hora por dia, para 
se dedicar à amamentação. Caso 
ocorra «aborto não criminoso», a 
mulher tem direito a 2 semanas de 
descanso.

Existe ainda a «Justiça do Traba
lho», onde os Juizes procuram inter
p r e ta r  a CLT, ju lg a n d o  casos 
específicos não previstos inteiramen
te. Essés julgamentos formam «cor
rentes jurisprudenciais», tornando-se 
novos direitos da mulher gestante. 
Como exemplo poderiamos citar o 
que ocorre quando o empregador 
despede uma funcionária grávida. A

cada ano que passa, o entendimento 
dos T ribunais favorece m ais a 
mulher gestante. Atualmente alguns 
juizes consideram que o empregador 
não tem direito de despedi-la; se o 
fizer, será condenado a pagar inte
gralmente os meses que faltam para 
o parto e, inclusive, os dois meses 
seguintes.

Quem paga o período de descanso 
é o empregador, que depois é reem
bolsado pelos Institutos de Previdên
cia. Se a empregada não tem registro 
regular, todo o ônus do descanso 
recai sobre o empregador. Como se 
observa , pa ra  quem  não  tinha  
nenhum direito, já  houve algumas 
conquistas. É sempre úma questão 
de lutar quando necessário.

Nos países europeus, os períodos 
de descanso são bem maiores. E 
mais, lá até os homens estão brigan
do por meses de descanso antes e 
após o parto de suas esposas, para 
dividir com elas o cuidado do filho.

Rio de Janeiro

Centro da Mulher Brasileira
Av. Franklin Boosevelt, 39 s 713 
CEP 20.000 Rio de Janeiro

Sociedade Brasil Mulher
Av. Rui Barbosa, n 762
Flamengo CEP 20.000

São Paulo

Centro de Desenvolvimento da Mulher 
R. 24 de Maio, 1ÍJ8 s 314 Centro 
São Paulo

Nós Mulheres
'Rua Fidalga, 548 - s 26 - V. Madalena 
São Paulo
Sociedade Brasil Mulher
Rua Artur Prado, 637
Paraíso
Solicitamos aos grupos formados ou em 
formação~que nos enviem seus endereços.

C ân cer  
d a  m a m a

M em todòs os tumores da mama 
são cancerosos. Cerca de 80% 
dos* tumores encontrados no 
seio são benignos: embora aumentem 

de tamanho, não causam perigo à 
vida.

Os tumores malignos- — cancero
sos—  causam perigo à vida. Cres
cem, invadem e destroem os tecidos 
normais, espalham-se para outras 
partes do corpo. No início, o câncer 
é comumente indolor. Só pelo exame 
médico, seguido de exame de labora
tório, é possível distinguir um tumor 
benigno de um maligno.

O tum or maligno descoberto 
antes de se irradiar para outras 
partes do corpo, tem maior possibili
dade de cura.
COMO FAZER SEU PRÓPIO EXAME

O exame dos seios deve ser 
incluído em todo exame médico peri
ódico que você faça. Você mesma 
deverá examinar suas mamas regu
larmente, a cada 30 dias.
1. Sentada com as costas retas, na 
frente do espelho, primeiro com os 
braços caídos para os lados e depois 
levantados, observar, em cada uma 
dessas posições, se desde o seu últi
mo exame houve modificação no 
tamanho ou forma das mamas, espe
cialmente enrugamento ou retração 
anormal da pele.
2. Deitada de costas, com uma 
toalha dobrada debaixo do ombro 
esquerdo, levante o braço e coloque 
a mão sobre a cabeça. Com a ponta 
dos dedos da mão direita, pressio
nar delicadamente, com movimento 
ro ta tó rio , a m etade in te rna  da 
mama: na direção do bico para 
dentro,- e do alto para baixa.
3. Desça o braço para o lado e 
examine a metade externa, com 
cuidado especial. Dê particular aten
ção à parte externa superior e sob a 
axila. Coloque a toalha debaixo do 
ombro direito, para examinar o seio 
direito. Observe qualquer secreção 
pelo bico, fora do período de gravi
dez e lactação.

CAUSAS E PREVENÇÃO 
DO CÂNCER D 4 MAMA

As causas do caucer da mama 
não são conhecidas. Muitas pacientes 
referem-se a uma pancada no seio. 
Na realidade, é possível que tal 
pancada tenha chamado a atenção 
das pacientes para o seio e só então 
elas notassem o tumor.

O exame periódico deve procurar 
lesões que possam causar o câncer 
ou mesmo o câncer inicial, ainda em 
fase não invasora.

O diagnóstico precoce é impor
tante para o sucesso do tratamento 
do câncer.



C U L T U R A -------------------------------------
FE S TIV A L DE M ÚSICA

Q uando subiu ao palco e parou 
em frente ao microfone, com o 
vestido dourado que botou 

especialmente para a ocasião, Fran- 
cisca Moreno estava um pouco 
nervosa. Era a primeira vez que 
cantava para o público e não havia 
avisado o marido: ele não teria 
deixado. Aplaudida pelos 350 operá
rios, donas de-casa e crianças que 
lotavam o salão da Igreja da Vila 
Brasilina, ficou bem mais segura. 
Quando voltou para casa com os 
filhos resolveu discutir o assunto 
com o marido. E, junto com a sogra, 
c o n s e g u i u  c o n v e n c e  lo d a  
importância de participar do III 
Festival de Música Popular da Peri
feria de São Paulo. Francisca, de 38 
anos, tem 38 músicas inéditas, duas 
delas feitas especialmente para o
Festival, dentro do tema proposto 
pelos organizadores: «a vida dura, o 
salário e o custo de vida». Já compôs 
samba, fox, música caipira, iê-iê-iê, 
baião e até valsa. Está tudo anotado 
num caderninho que guarda apenas 
para as letras. Não toca nenhum 
instrumento, rão sabe escrever músi
ca. Faz tudo na base da inspiração. 
Isola-se num canto e fica cantando

Mulher do 
Marido

Assim Assim 
Mulher Assim 
A Vida Tricotada 
Em Devaneios 
Com Fios E Filhos 
Na Varanda Viajan 
do Mundos 
Psiu
C h e g a r a m  D u a s  
Botas
E U m  M a r i d o  
Dentro

Beto

baixinho, tamborilando os dedos na 
mesa. Tanto pode nascer um samba 
como um baião. Os filhos estão acos
tumados e até ajudam. Cantam junto 
para Francisca gravar a melodia e 
guardar de memória. Até o festival, 
o maior público que Francisca havia 
tido eram os cinco filhos.

A im portância do festival - — 
organizado por um grupo ligado às 
comunidades de bairro da Capital — 
é justamente servir como canal de 
expressão para os moradores da 
periferia, «afastados dos meios de 
Comunicação de massa, em mãos de 
poucos e grandes grupos». É um 
festival fora dos padrões tradicio
nais, anticompetitivo. Não há prê
mios, a classficação é mera formali

O samba dos oprimidos
Dia 15 de outubro estreou em 

Bangu, subúrbio do Rio de Janeiro, a 
peça de teatro «O samba dos oprimi
dos». A peça, criação coletiva do 
rupo Tafetá, concretiza a proposta 
de teatro popular d'os 28 membros 
do grupo. Para eles, operários ou 
filhos de operários, o teatro deve 
mostrar aspectos da realidade brasi
leira, fundamentalmente da realidade 
do subúrbio carioca. É o que faz, por 
exemplo, o refrão do samba-enredo 
do GRESPA (Grêmio Recreativo Escola 
de Samba Pingentes do Ar), quando 
denuncia os problem as de uma 
comunidade da classe média pobre, 
moradora de conjuntos habitacionais 
ou de vilas populares ao longo da 
avenida Brasil, e usuária dos trens 
da Central:

«A maravilha do trem japonês 
Que não traz benefício a ninguém 
Nem ajuda a despesa do mês...»

Os elementos do grupo—  entre 
16 e 22 anos- — discutem a necessi

dade. As músicas vencedoras são 
escolhidas pelo jú ri popular, em 
primeiro lugar, e por um júri convi
dado, composto por representantes 
de organizações ou entidades ligadas, 
de alguma forma, a trabalhos de 
interesse do povo.

Durante 3 noites — duas elimina
tórias e uma final- — nos dias 6, 7 e 
13 de novembro, foram apresentadas 
32. Grande parte dos compositores 
auxiliava na organização, carregava 
cadeiras, arrumava o salão, e fazia o 
acompanhamento das músicas. Os 
vencedores foram Terezinha Barros, 
funcionária aposentada da Walita, e 
Ademir dos Reis, com a música

Quanto custa sua vida?

dade de participar dessa realidade, 
de refletir sobre ela e de apresentar 
alternativas para a sua transfor
mação.

Com várias apresentações e com 
grande aceitação por parte da comu
nidade, o Tafetá pretende ampliar 
seu trabalho. Seu objetivo é a divulga
ção e o fortalecimento de grupos 
com propostas populares, o incentivo 
à criação de novos grupos e o debate 
em tomo da própria definição de 
«arte popular». Nesse sentido o grupo 
já convocou outras entidades para a 
organização de I Feira de Arte Popu
lar, que constará de trabalhos e 
debates sobre teatro, cinema, músi
ca, artes plásticas e visuais: de 15 a 
22 de dezembro de 1977; estrada do 
Engenho, 442—  Colégio Bangu- — 
RJ; Comissão organizadora: Tafetá, 
G arra Suburbana, GGRUEXTERJ, 
Clã, Ponto 100 réis, Assuntos e Brasil 
Mulher.

O POÇO
Flavia da 

Silveira Lobo

Tudo culpa da mãe 
deu carinho demais

Tudo culpa da mãe 
deu carinho de menos

Tudo culpa da mãe 
ele teve babá

Tudo culpa da mãe 
cuidou sempre do filho

Tudo culpa da mãe 
não quis se separar

Tudo culpa da mãe 
descasou recasou

Tudo culpa da mãe 
vive metida em livros

Tudo culpa da mãe 
nem jornal ela pega

Tudo culpa da mãe 
por perto o dia inteiro

Tudo culpa da mãe 
quase não pára em casa

Tudo culpa da mãe 
cobra cada serviço

Tudo culpa da mãe 
nunca se valoriza

Tudo culpa da mãe 
nada com sacrifício

Tudo culpa da mãe 
a pura masoquistú

Tudo culpa da mãe 
manso robô servil

Tudo culpa da mãe 
parece um ditador

Tudo culpa da mãe 
o amor dela mais ela

Tudo culpa da mãe 
mulher essexuada

Tudo culpa da mãe 
horizonte nenhum

Tudo culpa da mãe 
horizontes de sobra

Tudo culpa da mãe. 
tudo culpa da mãe.
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