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Pensata

Pedro Elói
Filósofo e autor do
blogdopedroeloi.com.br

Sem industrialização
não há desenvolvimento

Á

a nação. Já na Alemanha, primeiramente se formou o Estado/
Nação, e este a impulsionou. Segundo estes economistas, não
existe a possibilidade de desenvolvimento e autonomia de
uma nação sem o processo de industrialização.
Para desenvolver este processo, a Alemanha contou com
os conceitos de nacionalismo e de protecionismo para o por
em execução. Simonsen, vendo que tínhamos condições históricas semelhantes às alemãs, isto é, a industrialização tardia, percebeu que deveríamos levar em conta estes economistas e não os ingleses. Superou suas divergências de paulista,
com relação a Vargas e passou a ser seu colaborador. Lançou
assim os fundamentos do nacionalismo e do protecionismo
brasileiro, que promoveu, ao longo de cinco décadas (1930 1980), a nossa industrialização básica. Foram anos de grande
crescimento econômico.
Isso não se deu de forma pacífica. Houve grandes debates,
especialmente, os que Simonsen travou com Eugênio Gudin,
Reprodução internet

gora é a revista mensal do Sismuc. Com ela contribuo regularmente. Em sua edição número 12, de
dezembro de 2016, ela fez uma abordagem sobre a
desindustrialização brasileira. Como a questão é grave, quero
permanecer no tema, a partir de algumas leituras recentes.
Se este processo teve em Getúlio Vargas o seu realizador,
Roberto Simonsen (1889-1948) foi o seu idealizador. Ele foi
um grande industrial, grande intelectual, cumpriu missões
políticas e foi senador e presidente da Fiesp. Os seus estudos
se voltaram para além dos economistas ingleses, defensores
do livre mercado, considerando que na análise econômica,
também os fatores históricos precisam ser considerados e não
apenas os de ordem econômica. Vejam o título da dissertação, entre a história e a economia. Voltou-se assim para o estudo dos economistas alemães, pois a Alemanha, ao contrário
da Inglaterra, era um país de industrialização tardia. Na Inglaterra primeiro ocorreu a industrialização e depois se formou

4|
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Beto Moussalli

Moeda valorizada
pode ajudar a
combater a inflação,
viajar para Miami,
mas com certeza
ajuda a promover a
desindustrialização

defensor do liberalismo em sua concepção ortodoxa. Li, em
outros livros, que o Brasil tinha uma espécie de modelo próprio de desenvolvimento, isto é, que o Estado deveria ser o
grande indutor da industrialização e, sempre que adotava este
modelo, o crescimento econômico vinha como resposta. Já
o contrário acontecia, quando adotava o modelo da espontaneidade dos mercados, como ocorreu nos governos Dutra,
Castelo Branco e especialmente nos anos 1990, com Collor e
Fernando Henrique Cardoso.
Pois bem. Hoje os dados sobre a desindustrialização são
alarmantes. Padecemos da chamada doença holandesa, ao
cumprir a dita vocação natural de nossa economia, para a
agricultura. Bresser Pereira, em seu magnífico livro A construção política do Brasil, nos apresenta números. Em 1984 a
participação da indústria no PIB brasileiro era de 35,8%. Já
em 2011 ela representava apenas 15,3%. Em 1986 ela contribuía com 27% dos empregos e em 2009 eles foram reduzidos
para 17,9%. Ainda em 2006, os produtos manufaturados nos
davam um saldo positivo na balança comercial de US$ 29,8
bilhões, saldo que se tornou negativo em 2011, na ordem de
US$ 48,7 bilhões. As commodities compensaram a diferença,
especialmente as do setor agrícola.
Bresser Pereira também nos alerta que em uma economia
globalizada, para manter as condições de competitividade
industrial dentro dos parâmetros de decência, dois fatores
ganham destaque: a política de juros e a política de câmbio. São exatamente estes dois, os fatores responsáveis pela
desindustrialização em nossos dias. Moeda valorizada pode
ajudar a combater a inflação, viajar para Miami, mas com
certeza ajuda a promover a desindustrialização. E quando,
em 2013, sob o governo da presidente Dilma, os juros baixa-

ram para níveis relativamente civilizados, 7,5% da taxa SELIC e houve uma desoneração de impostos, superior a cem
bilhões de reais, estes foram aplicados mais em atividades
rentistas do que em tecnologia visando a competitividade. E
isso nos faz perguntar sobre a natureza das atividades e finalidades da Fiesp. Ela hoje representa interesses industriais
ou interesses de rentistas?
Em 10 de janeiro, em artigo na Folha de S.Paulo, Benjamin Steibruch, diretor da CSN e um dos diretores da Fiesp,
faz, simultaneamente, um lamento e um apelo pela salvação
da indústria. Assim ele termina o seu texto: “A indústria brasileira precisa de socorro, sem preconceitos: apoio à acumulação de capital, acesso a crédito com juros civilizados, programas de compras governamentais, políticas macroeconômicas
e fiscais estimuladoras de crescimento, taxas de câmbio que
deem competitividade à produção e escolha de setores com
prioridades e sob controle de desempenho”.
Para terminar, mais duas coisas. Depois das desonerações
de 2013, a Fiesp passou a fazer intensa campanha pelo impeachment/golpe contra a presidente Dilma Rousseff e, para tal
finalidade, passou a produzir os gigantes patos amarelos. Hoje
apoia o governo Temer e as suas reformas, especialmente a reforma na legislação trabalhista e isto me faz lembrar mais uma
vez de Roberto Simonsen. Dizia ele que a industrialização só
se torna possível com um forte mercado interno, com a garantia
do pagamento de bons salários. Lembrando ainda que a Previdência Social é um dos fatores mais importantes de estabilização deste mercado interno. Hoje, se pensarmos na grandeza
de nossa nação, não podemos nos conformar em ser a grande
fazenda do mundo, olhando passivamente para a China como a
sua grande fábrica. Vejam aí o fenômeno Trump.
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Radar da Luta

Pedro Carrano
jornalista e integrante
da Frente Brasil Popular

Hora da
militância raiz

Diálogo com o povo

A Frente Brasil Popular realizou sua primeira
plenária estadual de 2017 com ótimo horizonte.
Participaram integrantes de movimentos sociais
de Toledo, Curitiba, Ponta Grossa, São José
dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Campo Mourão. A
plenária definiu fazer trabalho de base em torno
de pautas para barrar os ataques à previdência e
aos direitos trabalhistas. Para articular as diversas frentes de luta, a FBP também constrói a luta
das mulheres, do transporte público e a campanha “Richa, devolve meu professor”, assim como
o movimento LGBT, movimento negro e de
juventude estiveram presentes. A Frente define
criar comitês nas cidades contra o desmanche
da Previdência.
Fernando López

Ações simples são eficazes no debate com a população.
A Frente Brasil Popular sugere para o tema do desmonte da Previdência fazer “esquentas” nos bairros, com
caminhões de som, debates em rádios comunitárias e
audiências públicas em cada cidade do Paraná. A região
metropolitana de Curitiba deve ser fortalecida também,
ao lado de cada cidade no entorno de onde a Frente já
tem representação.

Enraizamento no bairro
O Sindiquímica-PR, por exemplo, realizou em fevereiro panfletagem em frente à Fábrica de Fertilizantes
Nitrogenados (Fafen-PR). A atividade fez parte do Dia
Nacional de Luta Contra a Privatização do Sistema
Petrobrás. Formações com secundaristas têm acontecido em diferentes espaços, sobre temas como soberania
energética, comunicação e método do materialismo
histórico dialético.

Criminalização
dos movimentos

Os principais problemas
Ficou evidente na plenária a preocupação com a
retomada do trabalho de base por parte da esquerda.
A principal referência é a década de 1980, quando
sindicalismo e movimento popular andavam juntos,
nos bairros e nas greves. Iniciativas na área da
comunicação também são citadas, reforçando a mídia
alternativa no estado e as imprensas dos sindicatos.
Até pouco tempo, as duas questões acima eram
deixadas como última prioridade pela esquerda.
6|
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Há quem diga que é só discurso. Mas já temos
várias situações nas quais os movimentos sindical,
sem terra e sem teto foram presos ao se manifestar desde o golpe parlamentar do dia 31 de agosto: prisão de militantes do MST e dos sem teto no
Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Pernambuco;
prisão do líder do MTST, Guilherme Boulos; invasão da Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF).
No 29 de novembro de 2016, Brasília tornou-se
uma praça de guerra contra os manifestantes
contrários à aprovação da “PEC do fim do mundo”,
que congela gastos em saúde e educação. Além
de inúmeros casos de ação ostensiva da PM contra
manifestantes pelo país afora. Recentemente,
em Curitiba, apenas ao abrir uma faixa na praça
Santos Andrade, militantes da Frente Resistência
Democrática foram abordados pela polícia.

Paula Zarth Padilha

Desmonte nos
bancos públicos

Jornalista do Terra Sem Males
e do Sindicato dos Bancários
de Curitiba e região

Caixa e BB
em processo de
sucateamento
Redução no número de trabalhadores e descomissionamentos esvaziam
atendimento presencial nas agências bancárias

O

número máximo de funcionários nas empresas públicas já havia sido limitado na virada de 2015 para
2016, mas foi após o impeachment, que o processo
de sucateamento dos bancos públicos tornou-se evidente de
dentro para fora das instituições financeiras: o governo Temer quer jogar no colo dos bancos privados os serviços até
então prestados com responsabilidade social pelo Banco do
Brasil e pela Caixa.
Para o movimento sindical bancário, o objetivo dessa
nova linha do governo federal é deixar somente alguns serviços a cargo dos bancos públicos, como apêndices do Estado, e todos os outros serviços financeiros serem deixados de
bandeja para as altas taxas de juros e tarifas cobradas da população com ainda mais voracidade pelos bancos privados.

demissões:

10 mil
na Caixa

8,5 mil
no BB

Redução de postos de trabalho

A atual fase de sucateamento é a de redução de postos de
trabalho. Na Caixa, o banco promoveu em fevereiro um
Plano de Desligamento Voluntário Extraordinário (PDVE).
Até o fechamento desta edição os números finais não haviam sido divulgados, mas a meta era fechar 10 mil vagas. E
a adesão não era direcionada somente a aposentados, abrangia também os cargos comissionados e com maior tempo de
banco: os de maiores salários. Essas vagas não são repostas.
O último concurso para a Caixa foi em 2014, com 32 mil
aprovados no país, sendo 500 em Curitiba. Menos de 10%
foram chamados.
No último Plano de Apoio à Aposentadoria (PAA), em
junho de 2016, o banco perdeu outros 5 mil trabalhadores.
Somando, pode representar uma redução de cerca de 20%
do quadro de funcionários.

Fechamento de 402 Agências do BB
| março de 2017 | 7

Joka Madruga

Desmonte nos
bancos públicos

Em 2009, os
bancos federais
evitaram o
agravamento
dos reflexos
da crise
internacional
no país, pois
mantiveram
a oferta de
crédito

Fim da carreira estável

No Banco do Brasil, o golpe foi na carne dos trabalhadores. Em novembro de
2016 o banco anunciou que passaria por
um processo de reestruturação, com o
fechamento de 402 agências pelo país
e a transformação de outras 379 agências em postos de atendimento. Após as
primeiras transferências e esvaziamento notório de funcionários em agências
bancárias, o banco descomissionou
gerentes, rebaixados a escriturários de
um dia para outro. O sindicato recebeu
relatos de reduções salariais de até R$
5 mil, R$ 6 mil.
A consequência dessa reestruturação na vida dos bancários foi dramática. Agências fecharam, os bancários foram transferidos. A oferta de vagas para
mesmo cargo somente com mudança
de cidade. Não há vaga para permanecer no mesmo cargo para todo mundo.
As denúncias dos bancários apontam
que somente amigos de gestores teriam
sido beneficiados com promoções. Os
que perderam suas comissões estão re8|
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cebendo uma verba temporária que não
equipara ao salário anterior e que pode
ser retirada quando o banco quiser.
Em novembro de 2016 mais de
9,4 mil trabalhadores aderiram ao Plano Extraordinário de Aposentadoria
Incentivada (PEAI). Foram extintos
8.569 postos de trabalho em doze meses e também não há concursados sendo chamados, nem previsão disso, para
repor essas vagas.

Quem perde é a população

Em recente análise divulgada, o Dieese
atribui o processo de reestruturação no
BB “à orientação da política econômica
do atual governo, baseada, entre outras
medidas, na redução do papel do Estado, inclusive dos três principais bancos
federais – Banco do Brasil, Caixa e
BNDES”.
O órgão relembra que pós crise
mundial de 2008, as medidas anticíclicas anunciadas pelo Governo Lula
promoveram o enfrentamento à crise

dentro do país. “Em 2009, os bancos
federais evitaram o agravamento dos
reflexos da crise internacional no país,
pois mantiveram a oferta de crédito
num momento de forte recuo dos bancos privados. Com essa atuação anticíclica, houve forte expansão da base de
clientes do Banco do Brasil e da Caixa
e para atender à expansão dos seus negócios eles voltaram a contratar e ampliaram suas estruturas de atendimento.
Segundo dados do Banco Central, desde a crise financeira de 2008, o crédito
nos bancos públicos cresceu 135,4%
em termos reais”.
O Dieese defende que a reestruturação no BB “poderia ser feita preservando-se a atuação anticíclica desses
bancos, que seria fundamental no atual
cenário recessivo”. E que o encolhimento do atendimento presencial em
agências físicas, a forte restrição ao
crédito e as elevadas taxas de juros irão
penalizar os clientes de mais baixa renda e elitizar ainda mais o atendimento
bancário no país.

jornalista
Fotos: Divulgação Flavia Carvalho

MARCADAS

Andréa Rosendo

A tatuagem
que me habita
Desenhos delicados,
traços subversivos,
depoimentos corajosos

| março de 2017 | 9

MARCADAS

A

tatuadora Flavia Carvalho, do estúdio Daedra
Art & Tattoo, idealizadora do projeto “A Pele da Flor”,
dá novo sentido às marcas da violência contra às mulheres por meio
de tatuagens. Flavia cobre com
passarinhos, flores, corações, rosas
e outros desenhos as cicatrizes deixadas por facas, canivetes, bala de
revólver, dentre outros armas, deixadas pela violência. Também faz
tatuagem em mulheres vítimas de
câncer de mama, dando ao corpo
dessas mulheres o traço, a cor e a
marca, devolvendo a elas a autoestima e confiança.
Flavia tem tatuagens sobre o
corpo e marcas das agressões do primeiro namorado, na fase adolescente. A vivência da violência doméstica revela a empatia da profissional
para com as mulheres que a procuram. “A primeira cliente foi atacada
por um homem em um bar, numa
balada. Como ela não quis ficar com
o rapaz, ele sacou um canivete e a
feriu. Eu fiquei bem comovida com
essa história. Ainda não era um projeto; era uma ideia; era só história
que me comoveu, mas aquilo não
saiu da cabeça. Trabalhava em outro
local e não podia tatuar as pessoas
de graça. Quando consegui montar
o meu estúdio, coloquei a ideia em
prática”, relembra.
O trabalho de Flavia é gratuito
e não tem fronteiras. Além de tatuar adolescentes, mulheres e senhoras do Paraná, principalmente
de Curitiba, Flavia também vem
recebendo pedidos de moradores
do litoral do estado, de São Paulo e
até do nordeste. “A mais longe veio
do interior da Bahia. Ela juntou as
moedas para pagar a passagem de
avião para poder vir para cá e ser
tatuada”, emociona-se Flavia.

10 |
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“Desenho para o projeto
A Pele da Flor, prontinho
para ir para a pele!
A marcação feita em
caneta azul é de onde
fica a cicatriz, causada
por arma de fogo (que
atingiu bexiga e útero
da vítima, teve que ser
colocado dreno, por
isso a marca ficou tão
grande)”, destaca a
tatuadora.

O projeto “A Pele
da Flor”, dá novo
sentido as marcas da
violência contra as
mulheres por meio de
tatuagens
Flavia Carvalho

“A cirurgia de emergência resultou
novamente numa grande cicatriz
no ventre. No entanto, mesmo a
tattoo sendo um desenho vazado,
consegue disfarçar bem as marcas
e queloide. Quase toda cicatriz
pode ser coberta por tatuagem
e, escolhendo o desenho certo,
o resultado fica ótimo”, explica a
tatuadora.

“Nos casos de violência que
eu escuto todos os dias, uma
das atitudes mais comuns dos
agressores é puxar a mulher pelo
braço com força, quando ela quer
sair de perto da discussão, ou
quando não quer ir com o algoz
em algum lugar. No caso da foto, a
agressão foi feita com tanta força
que resultou na fratura do braço,
que teve que passar por cirurgia,
onde foi colocada uma placa de
metal no úmero. A cliente escolheu
uma coruja Suindara (cara-delua) como elemento principal do
desenho e resolvemos compor
com jasmins e arabescos bem
delicados!”, explica Flavia.

“A cicatriz foi causada por um tiro disparado
pelo ex-namorado. A flor de cerejeira é símbolo
da feminilidade, da beleza e da própria vida,
pois a cerejeira floresce no início da primavera
de forma deslumbrante e por um tempo muito
curto, e depois as flores se vão com o vento.
Dá-nos a lição de como a vida é curta e deve ser
contemplada intensamente”, comemora a artista.

“A primeira foto mostra uma tattoo do projeto “A Pele da
Flor” (as cicatrizes foram causadas por facadas - tentativa de
homicídio). Logo após a sessão, a pele fica bem vermelha e
a área da cicatriz com bastante inchaço. No entanto, após
a cicatrização (segunda foto) a pele normaliza e as cores
se destacam, disfarçando ainda mais a cicatriz”, explica a
tatuadora.

O desenho
habita a mulher

“Primeira cobertura de mastectomia do projeto “A Pele
da Flor”. Botões de lótus que remetem ao renascimento.
Algumas mulheres que passam por mastectomia ficam com
grandes cicatrizes e sem os mamilos, causando um grande
impacto na relação delas com o próprio corpo. Nesse
caso em especial, como o câncer foi um dos tipos mais
agressivos, que infiltrou muito nas mamas, não foi possível
colocar próteses de silicone. Portanto, além das cicatrizes,
os seios ficaram assimétricos. O desenho fluido (feito em
free hand) conseguiu disfarçar bastante, além de valorizar
as formas da tatuada de 55 anos, pois nunca é tarde para se
enfeitar com tatuagens”, valoriza Flavia.

Flavia acompanha as mulheres tatuadas por
ela pelas redes sociais, onde pode ver as mudanças no cotidiano delas. Cautelosa, a tatuadora diz nunca ter sido perseguida por agressores. Ela reconhece haver no Brasil uma
cultura de impunidade em relação à violência
contra mulher. “Das trinta meninas atendidas nesses dois anos, se dois ou três dos seus
agressores foram presos é muito”, calcula. A
tatuadora conta que uma menina fez tatuagem
com ela em período de medida protetiva e o
ex-dela começou a mandar mensagens pelo
Facebook perguntando sobre tatuagens. “Ele
já estava meio que sabendo que ela estava por
aqui e o cara estava perseguindo e ameaçando a menina. Então, o máximo que aconteceu
diretamente comigo foi esse caso. Fica esse
medo, principalmente, em relação às meninas; a maioria deles está solta”, reforça.
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MARCADAS
A precisão
cirúrgica da ação
Apesar de não ter um envolvimento direto com os movimentos de mulheres,
a tatuadora se considera uma feminista. Bióloga por formação, acompanha
de perto as questões sociais relacionadas ao debate do gênero. Para Flavia, o projeto é parte da sua militância
feminista. “A gente lê muito. Tenho
contato com movimentos feministas.
Mesmo que a gente não milite diariamente, a gente tá sempre junto, se
cuidando e torcendo muito uma pela
outra. Feminismo tem diferenças e
modos de atividades diferentes, mas
a causa é maior”, defende a tatuadora.
O projeto de Flavia surgiu em
2014 e, de lá pra cá, dezenas de mulheres de todo o país, sejam elas vítimas de violência e afetadas pelo
passado marcado pela violência física
e psíquica ou que passaram pela cirurgia mastectómica, que retira completamente a mama, foram contempladas
com tatuagens para cobrir as cicatrizes e marcas.
A iniciativa tem ampla visibilidade. Já são mais de 300 matérias veiculadas na mídia de diferentes países
divulgando o projeto de Flavia. Países como Canadá, Estados Unidos,
México, Peru, Colômbia, Argentina,
Chile, Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica, Bósnia e Herzegovina,
Finlândia, Inglaterra, Lituânia, Itália,
Polônia, Grécia, Dinamarca, Eslováquia, Croácia, Turquia, França, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Índia,
Coréia do Sul, Indonésia e Vietnã já
falaram sobre esse projeto transformador. Violências contidas como a
mutilação, estupro, abusos, queimaduras, espaçamento, cárcere privado,
tortura cedem lugar a desenhos coloridos e bem traçados que as libertam
de traumas psicológicos e medos.
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O trabalho
de Flavia é
gratuito e não
tem fronteiras.
Além de tatuar
adolescentes,
mulheres
e senhoras
do Paraná,
principalmente
de Curitiba,
Flavia também
vem recebendo
pedidos de
moradores do
litoral do estado,
de São Paulo e
até do nordeste

“Mais uma cicatriz causada por facada! Esse
tipo de ataque é muito comum em casos de
violência e tentativa de homicídio. Alguns
estudos (SBCP E The Bridge) estimam que
60% das agressões contra a mulher que
resultam em lesões permanentes (cicatrizes
e marcas/manchas) são causadas por arma
branca, seguidos por marcas de chutes/
socos (14%), queimaduras (12%), lesões
íntimas (8%) e arma de fogo (6%). Esse
último corresponde à menor porcentagem
porque a maioria das mulheres que são
baleadas por seus companheiros não
sobrevivem”, conta Flavia.

“Vou postar mais fotos desse
trabalho porque eu amei fazê-lo
hehe, e também para tirar algumas
dúvidas a respeito de tattoo sobre
cicatrizes, e em como o pele
alterada por fibrose/quelóide se
comporta ao ser tatuada”

“N. tem uma história de tirar o
fôlego, de fazer as mãos suarem e o
coração disparar! Ela é alcoólatra em
recuperação. Foi interna e morou nas
ruas por dois anos como mendiga.
Ela sofreu todo tipo de violência que
se pode imaginar! Para eternizar essa
história de redenção, nada melhor que
uma Fênix, ave mitológica símbolo de
renascimento”, conta Flavia.

ponto de vista

Pedro Carrano
jornalista e integrante
da Frente Brasil Popular

A disputa pelas ruas

D

esde junho de 2013, esquerda e direita tomam
às ruas no Brasil, numa polarização que difere
da estabilidade política dos anos 2003-2013.
No começo, naquele mês, de forma desordenada, jovens saíram às ruas. A faísca foi gerada em solidariedade ao movimento Passe-livre, reprimido em São Paulo pela
PM durante manifestação.
As pautas iniciais de “junho” pediam mais saúde, educação,
transporte e saneamento básico. A presidente Dilma Rousseff
(PT) sinalizou então a convocação de uma Constituinte Exclusiva e Soberana para mudar o Sistema Político – mas a medida foi
retirada da agenda, depois de forte pressão conservadora.
Cada um segue o seu rumo e as ruas a partir de então ficam
divididas. Em outubro de 2014, a disputa do segundo turno das
eleições polariza o país. O “junho de 2013”, sempre tão reivindicado pela esquerda e também pela direita, na
prática nunca mais se repetiria.
“Quero neste
momento propor
um debate sobre a
convocação de um
plebiscito popular
que autorize o
funcionamento de um
processo constituinte
específico para fazer
a reforma política que
o país tanto necessita. O
Brasil está maduro para
avançar”
declarou Dilma Rousseff à época

Mas o Brasil não avançou para mais. Apenas a crise econômica avançou sobre a política.
O ano de 2015 começa marcado por maior pressão da
oposição, mídia e judiciário, favorecidos pelos erros do governo Dilma, que tiraram sua popularidade. Atos são convocados, em
defesa e contra o governo. O 13 de março, dos movimentos sociais e sindicatos, foi maior do que noutros anos, mas insuficiente.
Outros atos nacionais seriam convocados pela esquerda, em 2015,
nos dias 7 de abril, 20 de agosto, 3 de outubro e 16 de dezembro –
apenas este último teria caráter nacional massivo.

Já o 15 de março de 2015 teve amplo espaço na mídia,
o que convocou milhares de pessoas. Ausente do debate político em dez anos, a direita volta ao debate ideológico, sob a
base da classe média e alta:
“Temos propostas para um Estado menor, mais liberal.
Queremos menos impostos, menos burocracia, privatizações, desregulamentações, queremos que o brasileiro possa
trabalhar sem ser escravo do Estado”, disse Kim Kataguiri,
representante do Movimento Brasil Livre, em entrevista para
o Instituto Liberal.
Um ano depois, no dia 18 de março de 2016, um governo fragilizado teria o seu maior ato em apoio. Apenas em
Curitiba foram 20 mil pessoas nas ruas, milhares no Nordeste e, em São Paulo, 250 mil. Foi o principal ato contrário
ao impeachment no Brasil. Porém, um mês depois, em 17
de abril de 2016, o Congresso votou pela admissibilidade do
impeachment, alheio a este
clamor nas ruas.
E agora?
De que lado você
samba?
Fato é que as ruas murcham
novamente, à esquerda depois
do golpe explode em determinadas frentes – cultura, secundaristas,
mulheres. Na direita, o MBL e sua
legião de apoio – entre paneleiros e
paladinos anticorrupção – encontram
dificuldade diante da pergunta: qual é a
pauta? o golpe melhorou no quê?
Desgastado e sem pauta, já que as delações da
Odebrecht mostram a dimensão da corrupção na relação entre
governo e empreiteiras, o MBL convoca um ato para o dia 26
de março, enquanto a Frente Brasil Popular concentra forças
nas lutas dos dias 8, 15 e 31 de março contra o fim da Previdência. A crítica também à reforma trabalhista está pautada.
“Não existe Reforma da Previdência,
existe o fim da Previdência”
Vagner Freitas, presidente da CUT Nacional

A questão é: 2018 vai resolver este impasse?
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falta de água

Pedro Carrano
Jornalista

Cinco meses
sem água
Paraíso da natureza e cultura caiçara, Ilha das Peças exige projeto
de saneamento básico, água potável e sustentabilidade

A

comunidade da Ilha das Peças denuncia a falta de água potável desde outubro de 2016, há cinco meses, depois
de uma enchente que prejudicou a tubulação da
rede de água. O problema é, em si, absurdo. Só
que não é o único na ilha, que fica no município
de Guaraqueçaba, encravada entre as populares
ilhas do Mel e ilha de Superagui.
Pouco conhecida do público, mas rica de
recursos naturais e história. Como todo o paraíso hoje em dia, contradições não faltam. A
ausência de saneamento básico e coleta seletiva
de lixo capenga assombra esse recanto de fauna e flora. Na região, ao todo doze comunidades habitam as ilhas e dez ao longo da estrada
para Guaraqueçaba, abrigando povos indígenas
e os chamados caiçaras, moradores locais, descendentes da miscigenação de índios, negros e
invasores europeus.
A baía na frente da ilha acolhe um dos prin-
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cipais berçários brasileiros de botos (Sotalia fluviatilis), além da raia manta. Embora até moradores mais velhos admitam a dificuldade e sorte
quando conseguem vê-la.
A característica da Ilha das Peças difere de Superagui pelo fato de não ter grande concentração
de turismo. Porém, a ilha se divide numa fronteira
palpável de exclusão, entre cerca de 300 moradores
instalados na parte de trás, e os chamados veranistas, que compraram uma faixa de areia à beira-mar,
construindo casas, trazendo lanchas e helicópteros
para romper o silêncio da pesca artesanal.
O clima é de forte calor e também de desânimo. “A pesca acabou”, é um dos comentários correntes. “Aqui estamos ilhados” é outra sentença
comum. “Meu filho fica aqui até os 16 anos”. Sobre falta de água nas duchas e torneiras, a revolta
é maior: “Em Guaraqueçaba brota água do chão e
a gente padece de água”, critica Gilson Constantino, mestre de obras e morador local.

Pedro Carrano

"Peças" de
escravidão

Em Guaraqueçaba
brota água do
chão e a gente
padece de água
Gilson Constantino
mestre de obras

O nome Ilha das Peças se
deve ao tráfico de escravos.
No período quando o
comércio era proibido, os
navios não podiam chegar
até Paranaguá e expor os
escravos. Então, as ‘peças’,
como eram chamados,
eram deixadas nessa ilha
na entrada da Baía de
Paranaguá. Ou mesmo para
serem tratados de algum
ferimento.
Renato Pereira de Siqueira
narra que sistematizou
cerca de 300 lendas e 1700
superstições recolhidas na
região. São histórias tais
como o chamado Pai do
Mato e Velha do Mangue
que protegem o ambiente
da floresta. São histórias
necessárias para a relação
entre comunidade e seus
recursos, educação das
crianças e relação com a
natureza.

Sabe lá o que é morrer de
sede em frente ao mar
Djavan
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Questionada pela reportagem, a Sanepar afirma que forneceu
tubulação nova para refazer a conexão de água entre a ilha,
a partir da cidade de Guaraqueçaba, numa nascente distante
cerca de 17 km da comunidade. Para os moradores, foi levada água em situação emergencial. As informações foram
confirmadas pelo Ministério Público estadual de Antonina.
Depois de dois dias de trabalho voluntário dos moradores, encarregados pela prefeitura, o problema ainda não
foi resolvido. O trabalho se deu em condições dignas de
romance de Joseph Conrad: mata fechada, trabalhadores
sujeitos ao risco de serpentes e outros perigos. A questão,
agora, é o novo material da adutora permanecer parado,
sujeito à corrosão na floresta.
Há um acordo assinado entre Ministério Público estadual de Antonina, prefeitura de Guaraqueçaba e Sanepar
para resolver o impasse. A manutenção da rede sempre foi
feita pela associação de moradores e o sistema foi degradando, devido a erros – o que é admitido pelos próprios
membros da associação local. Cabe à administração municipal finalizar a obra.
À reportagem, o prefeito Abelardo Sarubi afirma que
a reclamação dos moradores se deve a “que eles não têm
culhão roxo para subir o morro e reclamam que tem cobras. Não estão participando. Não confirmo, repudio e
quem está denunciando não quer ajudar”, afirma.
Embora relutante, o prefeito ao final da entrevista admitiu que a comunidade está há cinco meses sem receber
água encanada. Porém, garante que as obras foram retomadas. Até o fechamento da edição, a reportagem não
recebeu, conforme o combinado, fotos garantindo que as
obras teriam sido retomadas.

Abelardo Sarubbi (PTB) é prefeito de
Guaraqueçaba em condição interina, depois de
muita polêmica. Ele pode ser afastado caso o
presidente da câmara, vereador Julhardy Costa
Arruda, ou dois terços dos vereadores, acatem
solicitação de afastamento imediato do Prefeito
devido à denúncias na Ação Civil de Improbidade
Administrativa e de Dano ao Erário (Processo n°
0000385-07.2014.8.16.0043).
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Lençol freático
está comprometido
Desde a enchente de outubro de 2016 a comunidade não
conta com recurso hídrico potável, a não ser o recolhido
da chuva ou de poço artesiano. O problema é que o lençol
freático está comprometido devido à falta de saneamento
básico na comunidade, situação comum nas ilhas. “Água
para nós é vida, água salgada do poço destrói a máquina
de lavar”, critica um morador local.
Apesar de desenvolvido na escola pública local, nunca foi implantado um projeto de saneamento ecológico
para as poucas casas locais. Fato estranho. A ilha tem
dois vereadores representantes na câmara municipal de
Guaraqueçaba. Um deles, Teodoro Dias (PDT), eleito
com 208 votos, parte para seu terceiro mandato. Numa
situação digna de um dos romances de terras de coronéis
escritos por Jorge Amado, os barcos de transporte e a
venda de parte da água pertencem ao vereador local.

Coleta de lixo
A coleta e separação do lixo é insuficiente. Um
novo barracão foi construído para separar os
materiais, o que não é feito, e não oferece renda
à ilha, dizem os moradores. O barco da prefeitura,
por sua vez, passa apenas duas vezes ao mês
Pedro Carrano

Prefeitura de Guaraqueçaba
é responsável pelo reparo
da tubulação

Cooperativa de mulheres
é um projeto social para os pescadores
Hilda Xavier Carvalho é presidenta da associação de
moradores da Ilha das Peças e também da cooperativa
de mulheres. Há dez anos o espaço é exemplo de
auto-organização das mulheres trabalhadoras.
Hilda ressalta o papel social da cooperativa, que
não serve apenas ao comércio. O segredo está no

chamado caderno de fiado do pescador, um alívio
nos períodos de redes vazias. No restaurante, doze
mulheres se revezam em dois turnos, no trabalho que
vai das 6h30 até às 21h30, “Tivemos que nos impor
no começo, muitas de nós o marido não deixava
trabalhar”, reconhece.

Formato de Parque Nacional
recebe críticas de caiçaras
Pescadores e moradores reclamam de falta de condições e esgotamento
da pesca. Presidente do parque rebate as críticas

A

Pedro Carrano

s dificuldades dos pescadores artesanais locais são visíveis. “Seu
Eliseo” é um dos mais críticos.
De pescador, hoje seu barco mantém-se na
ativa, pintado e bem cuidado, mas apenas
em passeios e outros serviços.
O morador local e educador Renato
Pereira de Siqueira critica modelo de
Parque Nacional que predomina na região da ilha de Superagui. Isso porque,
de acordo com ele, o modelo não comporta o modo de vida da comunidade
tradicional – que extrai o necessário da
floresta, mas justamente por essa razão
a preserva.
O modelo de Parque Nacional, gerido pela autarquia federal Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiver| março de 2017 | 17

Pedro Carrano

falta de água

sidade (ICMBio), na avaliação de Siqueira, aliena da
comunidade o dever de preservar a fauna e a flora. No
caso do Parque Nacional de Superagui, criado em 1989,
aglutina cinco comunidades que vivem da pesca artesanal. Fora do parque, há também outras comunidades.
“O Parque Nacional não tem fiscalização e manejo”, critica, afirmando que o seu formato desorganiza e
criminaliza as comunidades. Atrás da vila, por exemplo, já não há espaço para a construção de casas para
os mais jovens.

Um dos principais berçários brasileiros de botos

Outro lado
O presidente do Parque Nacional, Marcelo Brizolin,
cuja sede fica na ilha de Superagui e conta com apenas
três funcionários, defende que as comunidades tradicionais podem extrair madeira para uso de suas práticas, fabrico de canoas ou algum artefato para a pesca.
Há reclamações de que a polícia ambiental é severa com os moradores, com relatos fortes inclusive
de iminência de confrontos entre comunidades originárias e representantes do Estado. Mas há também a
análise de que, na realidade, a fiscalização é nenhuma.
Na avaliação de Brizolin, “Até nos acusam de sermos
controladores demais. Atuamos muito sob denúncia.
Principalmente no caso de veranistas usando madeira
para suas casas”.

Apartheid
Uma das imagens mais impressionantes é o muro de exclusão, um apartheid silencioso, entre caiçaras e os ricaços instalados em frente ao mar. O problema – na visão do presidente
do parque nacional - é a permissão legal de quem tem cadastro vender para alguém de fora. É preciso um novo modelo de
ordenamento e um termo de acordo de uso sustentável:
“Onde poderíamos colocar uma norma, se a associação de
moradores tiver acordo com isso. Houve reuniões com o Ministério Público, que originaram duas recomendações (para
que não se venda os lotes). Estamos pedindo para a comunidade que aceite para não vender os lotes”, afirma.
O relato de moradores de fato reconhece que a chegada
de turistas aconteceu a partir da venda de terrenos, de forma
que os pescadores passavam a viver nos lotes mais ao fundo
da entrada da ilha. Com pouquíssimos recursos e condições,
como recusar a força da entrada do dinheiro?

Demandas para uma ilha melhor
O Posto de
Saúde tem
apenas uma
funcionária;

Manejo
sustentável e
valorização das
comunidades;

De acordo com
Renato Siqueira,
há reuniões
entre ICMbio e
Universidade Federal
do Paraná (UFPR)
para transformar a
área em área livre de
barcos de motor;
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Situação de
saúde pública
precária e com
medicamentos
parados na
região. Falta de
ambulância e
UTI móvel;

O colégio
municipal é
marcado por
acúmulo de
funções e baixo
número de
professores

3 CLIQUES

Joka Madruga
repórter fotográfico

Faces
da batalha
No março, mês das mulheres de lutas, os
três cliques trazem os rostos dessas bravas
guerreiras que combatem no campo e
na cidade, independente de sua idade.
Elas buscam direitos, elas combatem
retrocessos. Algumas delas, inclusive,
sofrem os efeitos de sua batalha. É o caso
de Nilce de Souza Magalhães (ao lado),
que foi assassinada enquanto lutava pelo
direito por atingidos por barragem, em
Rondônia.
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Joka Madruga

Por todos os cantos
Por todos os sonhos
Chega de encantos
É o que propomos
Na lida diária
Nos chamam de puta
Nos chamam de Maria
E dizem: vai com as outras!
Mas aceitamos essa nova luta
De escrevermos nossos nomes na história
Por todos os cantos
Chega mais
Da periferia à oca
A dor derrota a lorota
É tempo de fraturas expostas
Nesse mundo de hipócritas
Um novo passo está sendo dado
Que nos libertará de vossos desmandos
Já é fato
Meros santos
Lutar como uma mulher
Aqui você não enfia a colher
Não enfia mais nada
Sem o consentimento da danada
Por todos os nossos sonhos
Nos armamos
De coragem e sentimentos
Contra todos seus lamentos
Vai de mimimi, lazarentos,
Pois chegou a hora, o momento
Vamos dizer: É por todas nós
E nenhuma a menos.

Poema: Stella Dubois
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FEMINISMO

Andréa Rosendo
jornalista

NO COMANDO
DO MUNDO TODO
Mulheres por todos continentes se organizam
por direitos e contra o racismo, o imperialismo, o
preconceito ao grupo LGBTI e contra o neoliberalismo
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Se nossas vidas
não importam
que produzam sem nós

A

frase que abre essas reportagem é
retirada da mobilização nacional
do Dia Internacional das Mulheres
de 2017, o qual será marcado por protestos
de movimentos feministas e de mulheres
em todo o país. As brasileiras também estão
apoiando a Greve Internacional de Mulheres
(GIM), conhecida ainda como The International Women’s Strike (IWS) ou Paro Internacional de Mujeres (PIM), iniciativa que
resultou de ações específicas de movimentos protagonizados por mulheres em países
como Argentina, Polônia e mais recentemente nos Estados Unidos, quando intelectuais
como Angela Davis e Nancy Fraser, após
marcharem contra a posse do presidente norte-americano Donald Trump, realizada em
21 de janeiro, convocaram mulheres para
uma greve geral no dia 8 de março.
A greve internacional - uma articulação
global de mulheres que mergulharam em um
processo organizativo e político - é contra o
patriarcado, a violência masculina, a informalização no mercado de trabalho, a desigualdade salarial, a homofobia, transfobia
e xenofobia e em defesa dos direitos reprodutivos. A iniciativa tem a adesão de grupos
feministas de mais de trinta países e objetiva mobilizar mulheres e apoiadores da sua
luta para colaborarem com greves, marchas,
bloqueios de estradas e outras formas de manifestações que vão acontecer internacionalmente, de caráter anti-racista, anti-imperialista e, entre outros, anti-neoliberal.
Em solo nacional, a pauta prioritária do
“8M-Brasil”, como se chama a mobilização
no país, é a luta contra a reforma da previdência, que se somará as todas as ações
que coloquem fim à violência contra as
mulheres e meninas. Também será um dia
de denúncias contra o sistema patriarcal e
24 |
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A Marcha das Mulheres Negras - realizada em Brasília no dia 18
de novembro de 2015 - reuniu cerca de 50 mil mulheres negras de todo o país

machista, o golpe parlamentar-jurídico-midiático que destituiu Dilma Rousseff
da Presidência da República e em defesa do “Diretas Já!”, movimento que reivindica eleições presidenciais diretas no Brasil.
Na análise da secretária da mulher trabalhadora da Central Única dos Trabalhadores- PR, Anacélie Azevedo, a unificação dos movimentos de mulheres e
de feministas em torno do “8M-Brasil” ocorre por conta do avanço de uma onda
conservadora no campo da política e na sociedade em geral, a qual, segundo ela,
transforma-se um dos motivos principais para as mulheres estarem tão bem organizadas e promovendo debates que deem visibilidade as suas pautas. “Com todo
esse avanço do conservadorismo, veio uma pauta extremamente avassaladora sobre o direito das mulheres. A reforma da previdência tem um impacto absurdo e
direto sobre as mulheres (leia mais na Coluna Mulheres - página 29). Além disso,
temos a PEC do teto, que congela recursos públicos por 20 anos. Sabemos que
quem mais utiliza os serviços públicos são as mulheres e a PEC vai impactar em
diminuição de creches, de vagas ou de horário de creches e isso influi diretamente
na rotina de trabalho das mulheres. Outro ponto importante é que as crianças e as
pessoas mais velhas são as que mais usam o SUS e quem cuida dessas pessoas geralmente são as mulheres. São vários fatores colocados e eles são muito drásticos
para todas as mulheres”, destaca Anacélie.
Para a secretaria da CUT-PR, a conjuntura política brasileira favorece ainda mais a ida das mulheres às ruas. Além de diretamente prejudicadas pelas
políticas austeras que vem sendo adotadas pelos governos federal, estadual e
municipal, também perdem políticas públicas específicas e voltadas aos direitos das mulheres, conquistadas com grandes lutas nas últimas décadas. “É
importante ressaltar que vínhamos avançando em relação às políticas para
as mulheres, ou seja, com a implantação de secretarias, delegacias, estrutura
jurídica e social de proteção das mulheres, sobretudo no campo dos direitos
e para eliminar a violência. Mas quando se fala em diminuir os recursos
públicos, muito possivelmente os gestores públicos vão
cortar o orçamento destinado às políticas públicas voltadas para as mulheres”, observa.

Fotos: Andréa Rosendo

Jovina Renh Ga

Feminismo no plural: empoderamento
das mulheres pobres, negras e indígenas
O 8M-Brasil está sendo organizado por movimentos de mulheres trabalhadoras, sindicalistas, bissexuais, transexuais, soropositivas, portadoras de necessidades especiais, refugiadas, imigrantes, negras, camponesas, sem-terra, quilombolas, indígenas e outras tantas oprimidas pelo sistema patriarcal.
No entanto, por serem as mulheres negras a maioria da população brasileira,
é preciso refletir a participação delas no movimento feminista, uma vez que
o feminismo à brasileira vem avançando sobre a realidade das mulheres
negras e trazendo as suas pautas para o centro da discussão.
Por muito tempo a identidade da mulher negra foi construída de forma
objetificada, tornando-se sujeito silenciado, inferiorizado, subalternizado
e que conviveu com as opressões de classe, do racismo e do patriarcado.
Entretanto, para a conselheira do Conselho Estadual da Mulher do Paraná,
Alaerte Leandro Martins, que também integra o Grupo Assessor da Sociedade Civil da ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para Igualdade
de Gênero, a participação das mulheres e as denúncias de racismo têm
sido bem maiores, mas esbarra na omissão do Estado.
“Desde o início da construção da Marcha das Mulheres Negras
Brasileiras, em meados de 2012, e precisamente aqui em Curitiba em
novembro daquele mesmo ano, durante o VII Seminário das Mulheres
Negras e Saúde, onde foi realizada a primeira oficina nacional da marcha, a pauta das mulheres negras vem sendo a mesma: contra o racismo,
a violência e pelo bem viver. É necessário denunciar a violência da
qual somos vitimizadas juntos de nossas jovens, famílias e comunidades
e denunciar o feminicídio que leva ao assassinato de mulheres negras
tanto no espaço doméstico, quanto nas vias públicas. Somos invisibilizadas pelas estatísticas do Estado. O racismo e o sexismo juntos
travam a luta diária mais aguerrida contra todas as formas de
exclusão e tentativas de dominação”, ressalta.

Quando os direitos são
ameaçados isso afeta
todas as mulheres
indígenas, estejam elas
nas comunidades ou em
áreas urbanas
Jovina Renh Ga
Vice-presidente do Conselho de
Mulheres Indígenas (Conami)

Direitos para mulheres,
retomada de terras
para as comunidades
A luta das mulheres indígenas também merece
uma reflexão neste 8 de março, pois também
são vítimas de violências externas, de agressões
dentro das próprias comunidades e de descaso
no serviço público. Segundo a vice-presidente
do Conselho de Mulheres Indígenas (CONAMI), Jovina Renh Ga, a realidade da mulher
indígena que vivem nas aldeias é muito diferente das mulheres das cidades, uma vez que
são quase invisíveis as indígenas que trabalham
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em fábricas, empresas, na prestação de serviços
em geral ou que atuam junto ao serviço público.
A maioria, segundo Jovina vive do artesanato que produzem por tradição. No entanto,
quando os direitos são ameaçados isso afeta
todas as mulheres indígenas, estejam elas nas
comunidades ou em áreas urbanas. “Sou liderança indígena e represento o Paraná no conselho nacional. A perda de direitos também
nos atinge porque também somos usuárias de
todos os serviços públicos, pois precisamos de
moradia, saúde e educação para todos e para
os nossos filhos. É necessária a contratação de
indígenas que conhecem e vivem a realidade
das comunidades para atuar no serviço público, mas o protagonismo é negado para o nosso
povo. Quantos indígenas foram formados nos
últimos anos, mas não foram absorvidos pelo
mercado de trabalho? Também temos de destacar a importância da demarcação da terra porque as empresas capitalistas e o agronegócio
avançam cada vez mais sobre as áreas indígenas”, denuncia Jovina.

“Nem uma mulher a menos | Nenhum
Direito a menos” - 8 de março em Curitiba
e região metropolitana
Mulheres e feministas representantes de diversas entidades de Curitiba
e região metropolitana vem se reunindo desde dezembro do ano passado para a organização do ato público do Dia Internacional da Mulher. O
ato convocado como “Nem Uma Mulher a Menos | Nenhum Direito a
Menos” ocorre por todo o Paraná. Em Curitiba, o ato concentrado para a
Praça Santos Andrade, terá seis intervenções em sua marcha.
Os temas ligados à pauta feminista deste ano incluem a Reforma da
Previdência e Trabalhista; Educação; Direitos das Mulheres Negras e Indígenas; Estado Laico e Direitos Sexuais e Reprodutivos; Mulheres LBTI
(lésbicas, bissexuais, transexuais/travestis e intersex) e Políticas Públicas
para Mulheres. O encerramento, na Boca Maldita, conta com a discussão
pública sobre Violência Contra a Mulher.
Para a coordenadora de Mulheres do Sismuc, Maria Aparecida Martins Santos, que participou de todos os encontros organizativos, as mulheres sempre foram as protagonistas invisíveis da história, uma vez que
grandes atos e revoluções aconteceram devido à participação massiva
delas. No entanto, segundo Maria, tanto no passado como no presente,
o protagonismo quase nunca aparece. “Nas ocupações dos colégios estaduais ocorridas no ano passado, por exemplo, eram as mulheres que estavam à frente dos movimentos, sendo liderança em quase todas as ocupações que tiveram repercussão nacional e internacional. Entretanto, quem
as lideravam não apareceu. Lutamos para todos e ainda convivemos com
as duplas e triplas jornadas, mas não nos igualam nos direitos, mas sim
dos deveres, nas obrigações”, reflete Maria.
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Quando uma mulher avança....

As reuniões para a organização do 8M - Curitiba contam com a
participação de cerca de 50 entidades, dentre as quais:
movimento de mulheres (Marcha Mundial das Mulheres,
Secretaria de Mulheres da CUT, União Brasileira de Mulheres,
Fórum de Mulheres de São José dos Pinhais, Fórum de Mulheres
do Paraná, Marcha das Vadias de Curitiba, Mães pela diversidade,
Movimento por uma Alternativa Independente e Socialista;
Federação das Mulheres do Paraná, Mulheres de frases, Mulheres
pelas Mulheres, Rede Mulheres Negras do Paraná, Rede Feminista
de Saúde e Direitos Reprodutivos-PR, Política por.de.para
Mulheres); sindical (Sismuc, Central Única dos Trabalhadores do
Paraná - CUT/, APP-Sindicato, Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de São José dos Pinhais (Sinsep), Sinsepar, SINDITEST/
PR; SINDPETRO-PR/SC, SINDSAUDE-PR, FETEC, Ação da Mulher
Trabalhista-PR); estudantil (Assembleia Nacional de Estudantes;
União da Juventude Socialista - UJS Curitiba, União Paranaense
dos Estudantes, União Paranaense dos Estudantes Secundaristas);
coletivos independentes (Coletivos de Mulheres do Sismuc,
PartidA-Curitiba, Coletivo de Jornalistas Feministas Nísia Floresta,
Coletiva Tuíra, Coletivo Alicerce, Coletivo Alzira, Coletivo Anália,
Coletivo Daisy, Coletivo FURIA , Coletivo Gulabi Antifa, Coletivo
Maria Falce de Macedo, Coletivo Reinventando Gêneros, Coletivo
Zumbi e Dandara, Coletivo RUA - Juventude Anticapitalista,
Nova Organização Socialista e CWB Resiste), além da Pastoral da
Diversidade, Promotoras Legais Populares de Curitiba e Região
Metropolitana (PLPs) e representantes de alguns partidos políticos
e de gabinetes de vereadores, entre outros.

Orientações
da Greve
Internacional
de Mulheres
− Brasil
- Vista uma peça de roupa ou adereço da cor
lilás com símbolo de participação no movimento.
Ou coloque uma bandeira da mesma cor na sua
janela ou no carro
- Pare por um dia as tarefas domésticas como:
cozinhar, limpar, cuidar
- Interrompa as atividades laborais remuneradas
por toda uma jornada
- Caso não consiga, pare no seu trabalho durante
a Hora M, que será definida localmente. Algumas
cidades brasileiras adotarão o intervalo de 12h30
a 13h30.
- Durante a Hora M, reúna-se com suas
colegas de trabalho para conversar sobre as
desigualdades que afetam a todas as mulheres
- Saia às ruas para protestar no fim do dia junto a
outras mulheres no horário definido localmente
Fonte: texto do evento no Facebook organizado
pelo www.facebook.com/GrevedeMulheres
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Os passos da
articulação
mundial da greve
Em dezembro do ano passado, a Campanha ¡Ni
Una Menos!, da Argentina, propôs uma greve
(Paro) internacional de mulheres para o 8 de
março deste ano. O movimento veio ganhando
força após as mobilizações massivas realizadas
em 2015 e 2016 contra os feminicídios naquele
país, especialmente em 19 de outubro, quando
ocorreu uma grande mobilização contra o
feminicídio que vitimou Lucia Perez, de apenas
16 anos. A jovem foi assassinada poucos dias
após o 31º Encontro Nacional de Mulheres
Argentinas. Naquele dia 19, as argentinas
realizaram um ato grandioso com uma greve de
uma hora.
A campanha Ni Una Menos ocorreu em vários
países da América Latina e rapidamente ganhou
o mundo, levando mulheres a protestarem contra
o patriarcalismo, o feminicídio e outras formas
de violência que ceifam as vidas das mulheres.
Outras ações semelhantes das mulheres foram
noticiadas pelo mundo afora, como na Polônia,
que aconteceu em outubro de 2016 e foi realizada
contra a violência e o descaso do estado em
relação às mulheres. A Marcha das Mulheres de
Washington (EUA), em janeiro de 2017, mobilizou
milhares de mulheres e impulsionou ainda mais a
organização das mesmas.
Atualmente, essa articulação global em torno
da greve internacional das mulheres reúne mais
de 35 países, incluindo países como Alemanha,
Argentina, Austrália, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile,
Coreia do Sul, Costa Rica, República Checa,
Equador, Espanha, Inglaterra, França, Guatemala,
Honduras, Islândia, Irlanda do Norte, República
de Irlanda, Israel, Itália, México, Nicarágua,
Paraguai, Peru, Polônia,
Portugal, Republica
Dominicana, Rússia,
Salvador, Escócia,
Suécia, Togo, Turquia,
Uruguai, Estados
Unidos, entre outros.

28 |

| março de 2017

MULHERES

Naiara Bittencourt
advogada e militante da
Marcha Mundial de Mulheres*

Reforma ou extinção?
O fim da aposentadoria das trabalhadoras

A

previdência social exerce o papel de dar segurança e
condições de existência às pessoas impossibilitadas
de trabalhar. Contribuímos ao longo do período ativo
de trabalho e, ao envelhecer ou em caso de perda da capacidade
de trabalhar, temos o direito de receber benefícios sociais a fim
de continuar vivendo de forma digna. O projeto de reforma da
previdência (PEC nº 286/2016), proposta por Michel Temer,
vai acabar com o direito de envelhecer com dignidade e são as
mulheres que mais sofrerão com a “reforma”.
A PEC nº 286/2016 estabelece como idade mínima de aposentadoria os 65 anos, com obrigatoriedade de, pelo menos,
25 anos de contribuição, além disso, a proposta elimina a aposentadoria por tempo de contribuição. Ao aposentar-se com 65
anos de idade e 25 anos de contribuição, a média do benefício
seria de 76% da arrecadação individual, com aumento de 1%
por ano de contribuição a mais dos 25 anos mínimos. Para chegar ao valor de 100%, deve-se contribuir por 49 anos.
Só que no Brasil as mulheres ganham, em média, 25%
menos que os homens, têm mais rotatividade nos empregos
(a média de permanência no emprego entre as mulheres é de
37 meses, enquanto a média entre os homens é de 41,7 meses), apresentam maiores índices de desemprego (são 56,5%
dos desocupados) e ocupam a maior parte dos trabalhos informais (35,5% das mulheres são empregadas registradas,
contra 43,9% dos homens). O que torna menor a soma da
contribuição e implica benefícios menores.
As duplas ou triplas jornadas de trabalho das mulheres
acarretam exaustão precoce e deterioração da saúde física e

mental. A elevação da idade de aposentadoria prolonga o ciclo de desgaste e torna inviável a reprodução da vida familiar
com qualidade, uma vez que o valor médio do benefício é
rebaixado brutalmente em relação ao salário recebido, o que
aumenta a necessidade de continuidade no mercado de trabalho, obrigando as mulheres idosas a continuarem trabalhando. Assim, corremos o sério risco de viver em um país com
uma legião de idosas e idosos esgotados e miseráveis.
A justificativa para aprovação da equiparação é de que há
praticamente igualdade de gênero no mercado de trabalho e
que alcançaremos a equiparação em breve. Não é o que mostram os dados citados. Além disso, segundo a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), se seguirmos o mesmo ritmo dos últimos tempos, somente em 75 anos haveria equiparação salarial entre os sexos na América Latina.
A medida não é isolada, o governo soma a reforma previdenciária com a reforma trabalhista (que representa uma tentativa de dar fim aos direitos trabalhistas) e o congelamento
dos gastos com políticas sociais. E, ainda, acaba com as parcas iniciativas de políticas públicas para as mulheres, extinguindo a Secretaria de Política para as Mulheres.
Apesar dos avanços conquistados nos anos recentes pelas lutas
feministas, ainda há muita desigualdade, que só vai ser transformada com mobilização social e resistência para barrar possíveis
retrocessos. Barrar esta reforma é uma tarefa de todas e todos nós!
*Texto escrito com Paula Cozero, militante da Marcha Mundial de
Mulheres, advogada e mestre pela UFPR

horas trabalhadas FORA e EM casa
Média de horas trabalhadas no mercado de trabalho e na casa, população de 16 anos ou mais de idade ocupada, por sexo, Brasil, 2013.

Homens

9,8h
41,8h
51,6h

Mulheres
Média de horas semanais gastas
com afazeres domésticos (B)

20,6h

Média de horas semanais no
mercado de trabalho (A)

35,7h

Jornada Semanal Total
(A + B)

56,4h
Fonte: IBGE, Microdados da PNAD.

| março de 2017 | 29

Coordenadas
sindicais

Nasser Ahmad Allan
Doutor em Direito pela UFPR,
Advogado trabalhista

A reforma trabalhista
reduz direitos e aumenta
concentração de renda

S

e há algo que o governo Temer não pode ser acusado é
como as alterações no regime de banco de horas, no intervalo
de incoerência ou de ser imprevisível. Antes mesmo de
para alimentação ou no tempo “in itinere”, pretende-se aborEduardo Cunha autorizar o prosseguimento do pedido
dar o tema relacionado ao que se vem chamando de “negociade impedimento da Presidenta Dilma, o PMDB já divulgado sobre o legislado”.
va um documento com suas principais propostas. O objetivo
O desejo de conceder capacidade jurídica aos sindicatos
era “a preservar a economia e torpara, por convenções ou acordos
nar viável o seu desenvolvimento”.
coletivos de trabalho, reduzir ou
Neste programa, o famoso “Uma
extinguir direitos previstos em lei,
ponte para o futuro”, propunha-se,
constitui-se em verdadeira obsesUm novo direito, o
além da reforma da previdência sosão do empresariado brasileiro.
que para as elites
cial, a diminuição de investimentos
Isso existe desde meados dos anos
em educação, saúde e programas
1990, quando tramitava na Câmabrasileiras significam
sociais e a retirada de direitos dos
ra dos Deputados um projeto de
historicamente
trabalhadores.
lei propondo modificar a redação
ausência de freios
O golpe de Estado consolidoudo artigo 618 da Consolidação das
à exploração dos
se e, num curtíssimo espaço de temLeis Trabalhistas para nele constar
po, as principais diretrizes daquele
a prevalência da norma coletiva sotrabalhadores. Permitir
programa vêm sendo implantadas.
bre os direitos estabelecidos em lei,
a redução e extinção
Em rápidas linhas, a PEC 257 foi
permitindo assim que os sindicatos
de direitos previstos
aprovada congelando pelos próxiabdicassem de conquistas previstas
em lei pela via da
mos 20 anos os investimentos estana legislação. Tal projeto somente
tais em áreas sociais. Também é de
foi definitivamente arquivado denegociação coletiva
conhecimento público que a propospois da primeira eleição de Lula,
será uma verdadeira
ta de reforma previdenciária impeem 2002. Sopravam novos ventos.
tragédia
dirá que grande parte da população
Contudo, os detentores dos
venha um dia a se aposentar, espemeios de produção sempre persecialmente, as frações mais pobres.
guiram o ideário neoliberal de desJá a minirreforma trabalhista talvez seja a mais importanregulamentação de direitos, buscando concretizar relações de
te para as pretensões deste governo e dos setores da sociedade
trabalho centradas na livre negociação entre as partes. Assim,
que o apoiam. Isso porque ela é estrutural dentro do sistema
a intervenção estatal é indesejada, pois, ao obrigar o cumpride relações de produção da sociedade capitalista, permitindo
mento de determinados direitos à classe trabalhadora, o Estamaior acumulação de capital pelos detentores dos meios de
do impõe freios à exploração da mão de obra.
produção em detrimento dos ganhos da força de trabalho.
Nossa elite econômica, sob o eufemismo da modernizaNão devem ser compreendidas de outro modo tais medição da legislação trabalhista, pretende uma mudança de paradas. Deixando de lado questões importantes, mas pontuais,
digma no direito do trabalho brasileiro. Esse ramo do direi30 |
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e autonomia aos sindicatos, e com
to desenvolveu-se como reação aos
um direito de greve frequentemente
movimentos de resistência da classe
tolhido pelo Judiciário quando exertrabalhadora. A legislação trabalhista,
A modificação
cido, permitir a redução e extinção
portanto, coloca-se como um patamar
proposta pelo
mínimo a partir do qual os sindicatos
de direitos previstos em lei pela via
poderiam negociar outros direitos ou
da negociação coletiva será uma vergoverno Temer
a majoração dos existentes.
dadeira tragédia.
subverterá a lógica
A modificação proposta pelo goNo campo das relações concretas
sob a qual foi
verno Temer subverterá a lógica sob
de trabalho essa proposta representaengendrado o direito
a qual foi engendrado o direito do trará, à exceção a uma ou outra categobalho no Brasil. Se essa mudança for
ria de trabalhadores mais organizada
do trabalho no Brasil.
concretizada haverá de falar em um
e com maior capacidade de mobiliSe essa mudança for
novo direito, de cunho liberal, pautazação, a suspensão de praticamente
concretizada haverá
do no princípio da livre negociação e
todos os direitos previstos na CLT.
de falar em um novo
na liberdade de trabalho, o que para
Na perspectiva teórica significará o
as elites brasileiras significam, histofim do direito do trabalho brasileiro
direito, de cunho
ricamente, ausência de freios à explotal qual o conhecemos e o estudaliberal
ração dos trabalhadores.
mos. Também acarretará a redução
Em um contexto de retração ecode direitos à classe trabalhadora,
ocasionando transferência de renda aos capitalistas e acennômica, aliada à decadente estrutura sindical brasileira, sempre
tuando ainda mais a desigualdade social e econômica no país.
à espera de uma reforma que confira genuinamente liberdade
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SOU + MUNICIPAIS

Jornalista

Municipais pregam
resistência e luta contra
ataques dos governantes
Andréa Rosendo

2017

começou com graves ataques contra
o serviço público.
Pelos municípios brasileiros, a escolha dos
prefeitos tem sido poupar o grande capital
e culpar os servidores pelas dívidas. Eles
recorrem à Lei de Responsabilidade Fiscal como argumento para tentar congelar
salários e fazer cortes, enquanto mantém
regalias para comissionados e não buscam
mais recursos para as cidades através dos
devedores. A agenda neoliberal ainda prega a privatização e terceirização de serviços públicos e mira na previdência, como
ocorre no governo federal após o golpe. A
ideia, em geral, tem sido criar a previdência
complementar e aumentar alíquotas. É nesse cenário de reformas contra os trabalhadores e ajustes fiscais que reduzem acesso a
serviços como saúde, educação e segurança
que se insere a Campanha de Lutas 2017 da
Confetam. Com o tema Resistir e Lutar, a
presidente da entidade, Vilani Oliveira, esteve em Curitiba para analisar a conjuntura
e motivar os trabalhadores.
Andréa Rosendo
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ÁGORA | O que a Confetam pretende com o tema
Resistir e Lutar?
Vilani Oliveira | Pretendemos levar para os servidores públicos municipais e para todo o povo brasileiro que os
ataques praticados pelo governo Temer são contra todos com
a redução do estado. Eles estão retirando verbas significativas
da saúde, educação, segurança, assistência social. E só temos
uma forma de combater isso: é na rua e com resistência. Esse
é nosso chamamento.

ÁGORA | Como unificar e mobilizar os
municipais?
VO | A gente fez o lançamento nacional da campanha e conclama sindicatos e federações a participarem tendo como carro chefe
alguns pontos como a reforma da
previdência. Por todo o país, os sindicatos têm feito esse debate para
colocar para os trabalhadores sobre
os riscos que estão acontecendo. A
reforma trabalhista é outro ponto
importante. Agora, é necessário fazer formação sindical, voltar para a
base, pois muitas entidades se distanciaram de suas bases. Dialogar
essencialmente com a população
que nós prestamos serviço. É necessário que o povo seja nosso parceiro
para todos se fortalecerem.

previdência dos municipais. Eles cortam
benefícios, aumentam alíquotas e implementam a
previdência complementar.
VO | O que a gente tem visto no final de 2016 e no começo
desse ano é um movimento que parece ser organizado e pela
entidade dos prefeitos. Por que eles têm tanta sede em criar
esses mecanismos? Eles querem pegar esses recursos apenas
com autorização do legislativo municipal, mexem nesse dinheiro, podem quebrar seus institutos e quem fica a ver navio
são os servidores. Não é apenas aumentar a alíquota e manter
a percentagem do patrão. O que se cria é uma vulnerabilidade
que esses institutos ficam, haja vista a grande quantidade de
cargos comissionados e temporários. A gente tem visto muitos cálculos atuariais mentirosos.

Os ataques praticados
pelo governo Temer
são contra todos.
Eles estão retirando
verbas significativas
da saúde, educação,
segurança, assistência
social. E só temos uma
forma de combater
isso: é na rua e com
resistência. Esse é
nosso chamamento

ÁGORA | As reformas
são pedras no sapato dos
trabalhadores. Se elas forem
aprovadas, quais podem ser os impactos?
VO | Nós temos trabalhado alguns materiais com os tra-

balhadores. Em dezembro de 2016, lançamos uma cartilha
demonstrando o roubo de direitos que estamos sendo vítimas. Vamos lançar também um material sobre a reforma
da previdência. Nossa impressão é que a população não se
deu conta da gravidade dessas duas reformas. Elas retiram
direitos. Elas acabam com a CLT e os estatutos dos servidores
municipais. Para além disso, a reforma da previdência acaba
com a aposentadoria. Não só prorroga o tempo e equipara
tempo entre homens e mulheres. Na verdade, é uma dinâmica para retirar dinheiro e investir na previdência privada.
O discurso de déficit na previdência já foi desmoralizado.
Portanto, é preciso reagir.

ÁGORA | Os prefeitos estão de olho na

ÁGORA | Os municipais de
Florianópolis atravessaram
janeiro e fevereiro contra
o Pacote de Maldades. A
luta dos catarinenses é um
espelho para o Brasil?
VO | Esse é o reflexo em proporção

maior do que tem acontecido em
muitos municípios brasileiros. Eu estive no Amapá e em Roraima. O que
eu vi foi desastroso. Municípios com
cinco meses de salários atrasados.
Em diversos municípios, os prefeitos
estão com discurso pronto e ensaiado de que estão no limite da lei de
responsabilidade fiscal e penalizam
os trabalhadores para equilibrar as
contas. Ocorre que a LRF diz que ao
ultrapassar o limite prudencial, o corte primeiro deve ser feito
em cargos comissionados e em gratificações. Por último nos
servidores. Mas eles têm feito o inverso. Por isso, Florianópolis
é um exemplo de resistência.

ÁGORA | A crise do capital não é criada pelos
capitalistas e não são justamente eles a ditarem a
receita que amplia desigualdades?
VO | As crises no capitalismo são cíclicas. Os motivos podem
ser diferentes, mas as medidas têm sido a mesma. Em período
de crise, a população precisa de mais Estado e mais investimentos. Foi isso o que o presidente Lula fez. O Brasil cresceu
enquanto o mundo desabava. Agora, o que estão fazendo é
um crime contra a população. Reduzir o papel do Estado é
reduzir o atendimento à população. Precisamos dizer que no
capitalismo não se encontram saídas paras os trabalhadores.
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Manoel Ramires
Jornalista
CONFEDERAÇÃO DOS(AS) TRABALHADORES(AS) NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

UFC dos
direitos
Prefeitos adotam ajustes
fiscais e previdência
complementar para
enfrentar a crise, poupando
o grande capital

A

luta entre prefeitos e trabalhadores já está sendo travada.
No ringue, os gestores atacam
com golpes em ajustes fiscais, congelamento de salários e planos de carreira. Nessa batalha, a tática dos prefeitos
ainda é enfraquecer planos de previdência com aumento de contribuição
dos servidores, tetos atrelados ao INSS
e pagamento complementar. Do outro
lado, os servidores se defendem com
suas táticas de paralisação e de expor
à população os riscos de diminuir o
investimento e a qualidade do atendimento. O povo está do lado de fora sem
saber ao certo para que lado torcer. Enquanto isso, os donos da cidade olham
o espetáculo que patrocinam sem serem
incomodados.
A primeira luta se aproxima do fim
com uma vitória por pontos para os
servidores municipais. Em Florianópolis, após quase 40 dias de uma greve
iniciada em janeiro, o fim pode ocorrer
após conciliação do Tribunal de Justiça
Catarinense. O prefeito Gean Loureiro (PMDB) se comprometeu a enviar
projeto de lei complementar à Câmara
Municipal que altera substancialmente
a sua proposta para o Plano de Cargos,
Carreira e Salários (PCCS) dos trabalhadores. Em linhas gerais, de acordo com
o Sindicato dos Trabalhadores no Servi-
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Se quiserem receber outro benefício,
terão que pagar mais na previdência
complementar. A previdência complementar
é de regime de capitalização – isto é, o
dinheiro será aplicado no mercado financeiro
ço Público Municipal de Florianópolis
(Sintrasem), “esta proposta reincorpora ganhos históricos da categoria e se
aproxima bastante do Plano aprovado
por unanimidade na Câmara Municipal em 2014, uma grande conquista
dos servidores municipais que Gean
desmontou completamente com a Lei
597/17, aprovada em janeiro na Câmara”. O golpe parece ter sido inválido.
O projeto enviado à Câmara Municipal de Florianópolis cortava vencimentos dos servidores municipais em
horas extras, acabava com antecipação
do décimo terceiro salário, suspendia
o plano de carreira e mirava na previ-

dência com atrasos de pagamentos por
parte da gestão e maior contribuição
dos servidores. Uma das principais
mudanças é enfraquecer a previdências dos servidores, limitando a pagamentos do INSS, para estimular o pagamento de previdência privada. Um
soco abaixo da linha da cintura:
“Se quiserem receber outro benefício, terão que pagar mais na previdência complementar. A previdência
complementar é de regime de capitalização – isto é, o dinheiro será aplicado
no mercado financeiro”, diz a mensagem 6/2017 do prefeito no Projeto de
Lei Complementar 1.594/17.

“Evento da noite
em Curitiba”
Os servidores municipais de Curitiba
já estão prontos para lutar por seus
direitos. A preparação aumentou após
diversas manifestações do prefeito
Rafael Greca (PMN) e sua equipe de
congelar salários, não pagar o plano
de carreira do magistério, educação
infantil e defesa social e de pretender
mudar o modelo de financiamento de
sua previdência.
Antes de o projeto chegar ao tablado da Câmara Municipal, os servidores
exigiram regras claras para votação e
que nada fosse atropelado. Em reunião com os sindicatos, o presidente da
Casa, Sérginho do Posto, garantiu diálogo: “Nunca foi negado o espaço de
debate. A Casa pretende que tenhamos
tempo para fazer o debate. Nós faremos
análise profunda ouvindo vocês (sindicatos) e a prefeitura. A gente não quer
trabalhar na pressão”, destacou um dos
árbitros dessa queda de braço.
O confronto promete, uma vez que
a prefeitura parece atingir a previdência dos municipais em Curitiba. O
presidente do Instituto de Previdência Municipal de Curitiba
(IPMC), José Luiz Costa
Taborda Rauen, expondo
sua especialidade, que é a
capitalização privada do
Instituto. “Nosso projeto é fazer uma reengenharia da previdência.
Nós vamos fazer criando o fundo de pensão
dos servidores com a
previdência complementar,
respeitando
direitos adquiridos. Do
teto para cima do limite
do INSS o servidor terá
que contratar previdência complementar”, golpeou.

A Casa pretende que tenhamos
tempo para fazer o debate. Nós
faremos análise profunda ouvindo
vocês (sindicatos) e a prefeitura. A
gente não quer trabalhar na pressão
Sérginho do Posto
presidente da CMC

Patrocinadores do evento
O cabo de guerra entre municipais e gestão parece poupar os “patrocinadores do evento”. Na prestação de contas, a Prefeitura de Curitiba
foi cobrada com relação aos devedores da cidade. O montante pode
chegar a R$ 5 bilhões. O secretário de finanças Vitor Puppi admitiu
que o município possui uma dívida ativa bilionária. A gestão fala que
ainda vai estudar como cobrar as dívidas dos grandes, médios e pequenos devedores de forma isonômica. O contra-ataque foi desferido
por Adriana Claudia Kalckmann, coordenadora jurídica do Sismuc.
“A gente gostaria de apontar alguns caminhos para essa crise. A
prefeitura tem grandes devedores. Portanto, que a conta comece a ser
cobrada primeiro dos empresários e devedores ao invés dos trabalhadores”, aponta.
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Andréa Rosendo
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10 termos
para
compreender
a luta das
mulheres

A

luta contra o patriarcado é de toda
a sociedade, pois é uma das piores
causas da opressão à mulher. O
feminicídio - pode-se dizer - que é uma forma
extremada de misoginia; os crimes de lesbofobia tem sua origem no machismo, um dos pilares
do patriarcado. A discussão de gênero é ampla e,
interseccionando com as questões de raças, etnia,
de grupos LBTGI, entre outros, contribuem para
o empoderamento e emancipação das mulheres
na busca por maior representatividade na política,
na mídia na economia, e em todas as outras esferas
da sociedade. Nas eleições municipais de 2016, por
exemplo, as mulheres foram sub-representadas: 23%
das cidades brasileiras não elegeram nenhuma mulher
para as Câmaras de Vereadores. Dos 5.570 municípios,
1291 cidades não tiveram nenhuma mulher eleita e 1963
elegeram apenas uma vereadora. Essa breve introdução
destaca alguns termos pertencentes ao universo da luta das
mulheres e das feministas. Veja abaixo uma breve explicação de cada uma deles.

1. Patriarcado
O patriarcado é um sistema social baseado
na ideia de que os homens controlam as
mulheres. O que o sustenta é o machismo,
o qual mantém os privilégios dos homens
e descaracteriza e inviabiliza a participação
e contribuição das mulheres em processos
sócio históricos, já que esse é um sistema
de dominação-exploração das mulheres,
mantendo-as em uma categoria inferior e
subalterna.

2. Machismo
O machismo faz parte da estrutura do sistema
patriarcal e é um tipo de opressão sofrida pelas
mulheres em sociedades que seguem esse
sistema. Ele ocorre de forma expressa e sutil, e
se sustenta na ideia da superioridade masculina,
proporcionando privilégios aos homens, que
ocupa o lugar de poder na opressão de gênero.
A mulher não pode ser considerada machista,
mas pode, sim, nas suas interações sociais,
tornar-se uma reprodutora do machismo.
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3. Interseccionalidades
As perspectivas de análises interseccionais dentro dos estudos de
gênero possibilitaram pensar como as opressões sofridas pelas
mulheres se entrecruzam e são combinadas. Mulheres negras são
duplamente oprimidas por serem mulheres e negras. Desconsiderar
essas intersecções é negar que a estrutura do racismo, do
patriarcalismo, da opressão de classe e de outros sistemas
discriminatórios criam desigualdades.

4. Feminismo
Trata-se de movimento social, político e filosófico
que surge de forma organizada no século 19, com
as sufragistas - movimentos articulados e liderados
por mulheres no fim do século 19 e início do
século 20 pela conquista do direito à cidadania
política feminina, por meio do direito das mulheres
poderem votar e serem votada. Foi no século 20
que se tornou um movimento mais estruturado,
organizado e liderado por mulheres contra a
opressão de gênero mantida pelo patriarcado. Do
surgimento à atualidade, houve muitas mudanças
e hoje o feminismo é entendido na sua pluralidade.
O feminismo emancipacionista, por exemplo,
compreende que a opressão de gênero tem
bases estruturais, mas se constrói culturalmente,
adquirindo, portanto, relativa independência,
passando a interagir, de maneira própria, com
a opressão de classes e as demais formas de
opressão da sociedade, como a de raça,
orientação sexual, entre outros.

5. Misoginia
É o ódio, aversão e o desprezo
contra as mulheres; é quando
o machismo é levado ao
extremo e as ações levam à
discriminação e violência contra
as mulheres. A hostilidade ocorre
em determinadas situações
e na maioria dos casos o
comportamento de negação e
depreciação às capacidades das
mulheres é preponderantemente
masculino.

6. Feminicídio
É o nome que se dá ao assassinato de mulheres por
motivos específicos de gênero. Designa a causa da
morte de mulheres que são mortas/assassinadas só
por serem mulheres. A Lei do feminicídio (13.104/15),
alterando o código penal, inclui o feminicídio como
modalidade de homicídio qualificado, isto é, quando
o crime for praticado contra a mulher por razões da
condição de sexo feminino.

7. Sororidade
É o sentimento de irmandade
e empatia entre as mulheres
que estão unidas pela causa
do feminismo. Essa irmandade e
união entre as mulheres, possibilita
o fortalecimento da luta contra o
sistema patriarcal, o qual divide as
mulheres - criando uma falsa ideia de que
elas competem entre si - para poderem controlá-las. Quando
as mulheres geram empatia entre elas, rompem o estigma
da rivalidade e contribuem para fortalecer a ação coletiva do
movimento feminista.

8. Gaslighting ou gas−lighting
Ocorre geralmente quando o parceiro - em uma relação
amorosa - faz a mulher acreditar que ela é psicologicamente
instável. Gaslighting, sem uma tradução ainda bem definida,
pode ser entendido como uma forma de abuso psicológico
e se manifesta quando o abusador omite, distorce ou inventa
informações ou dados tentando fazer a parceira/vítima se
convencer que está ‘louca’ ou ‘paranóica’. O gaslighting
geralmente acontece em um relacionamento abusivo.

9. Empoderamento
O empoderamento feminino é um processo
que as mulheres passam ao adquirir
ferramentas para combater a opressões
sofridas. É quando as mulheres se tornam
mais fortes para questionar os papéis
atribuídos a elas e passam a desconstruir
padrões (mas também preconceitos,
privilégios e opressões) já estabelecidos. A
mulher se empodera, por exemplo, quando
recusa estereótipos a elas atribuídos e
compreende que a luta pela igualdade de
gêneros e pelo fim do machismo podem
torná-las protagonistas de suas vidas.

10. Lesbofobia
É entendido como aversão e preconceito contra lésbicas e
inclui várias formas de opressão direcionada a mulheres que
relaciona afetivamente com outras mulheres, negando-as
como indivíduo, casal ou como um grupo social.
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O

universo da música funk é considerado machista. Letras que enaltecem o
dinheiro e as características masculinas são exaltadas. Enquanto que as mulheres
são consideradas objeto de acessório ou de
disputa pelos machos. ‘Azmina’ também tem
suas divas. Cantoras que dão destaque para o
papel da mulher sobre seu corpo e na sociedade, como Anitta e Valesca Popozuda.
Na batalha de funks, uma youtuber tem
ganhado espaço ao rebater letras consideradas
ofensivas. O nome da jovem é Mariana Nolasco. Ela rebate as letras e faz sucesso na internet. A sua versão de “Deu Onda”, que foi hit
no verão brasileiro, teve mais de 3,4 milhões
de acessos, por exemplo. A resposta diz: Não
preciso de você/ Você só pensa em me ter, mozão/ Eu só preciso te dizer/ Que se for pra tirar
onda/ Vai ter que ser com outra.
Já a resposta a “Baile de favela”, funk que
tem inúmeras paródias criadas pelos movimentos sociais, tem quase 12 milhões de visualizações. Diz Mariana: Como é que vocês
podem dizer e querer fuder com a vida dela/
tirar nossos valores/Esquecer os da mulher/.
A letra defende as “mães solteiras” e critica o
abandono por parte dos homens.
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Arquivo pessoal

Batalha de Funk

Veja Mais em:

