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Edição Especial de Mulheres

No Dia Internacional da
Mulher, sindicato celebrou a
luta por direitos e igualdade

“Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade
seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. (Simone de Beauvoir)
“Lugar de mulher é onde ela quiser”. De autoria desconhecida, essa foi uma das frases
escritas nas faixas espalhadas pela universidade para homenagear o Dia Internacional da Mulher e, principalmente, a sua luta por direitos e igualdades perante a sociedade. Além das mensagens, o SINTUFEPE/UFRPE marcou a data com atrações
culturais pernambucanas e uma roda de diálogo na Praça Chico Magalhães.
Durante a atividade, os presentes puderam participar de uma dinâmica e compartilhar seus pensamentos sobre assuntos que fazem parte da rotina da mulher. “O
momento foi coordenado por Erivana Cavalcanti, diretora de Política para as Mulheres do sindicato, Rosália Nascimento, do Departamento de Qualidade de Vida
(DQV/UFRPE) e pela pedagoga Conceição Amorim. [Continua na pág. 02]

Editorial
Mulheres são fortes: seja nos
movimentos sociais, no mercado de
trabalho, na política ou na arte, elas estão
em todos os lugares e mostram a que
vieram. Em homenagem ao mês de
Março, quando se celebra o 8 de março Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, o SINTUFEPE/UFRPE traz este
informativo especial e destaca a importância da luta por um mundo onde
sejamos, homens e mulheres, “socialmente iguais, humanamente diferentes e
totalmente livres”.
Os últimos anos no Brasil foram
marcados por fortes lutas com mulheres
trabalhadoras à vanguarda. As estudantes secundaristas em São Paulo, professoras da rede municipal do Recife em
greve, as Jornadas de Junho, greve dos
servidores federais, as manifestações
feministas pelo Fora Cunha... Este protagonismo não é uma coincidência: reflete
a reação das lutadoras a um profundo
ataque aos direitos históricos da classe
trabalhadora de conjunto. Este desmonte de direitos acomete com mais profundidade as mulheres trabalhadoras.
Apesar de termos à frente da presidência uma mulher, isto não significa que a
agenda feminista alcançou grandes
avanços. Vivemos discussões acaloradas
no Congresso Nacional acerca da PL
5069, que restringe os direitos reprodutivos da mulher; o corte de verbas na
saúde e educação, atingindo diretamente
as mulheres e as mais de 6.000 creches
prometidas por Dilma em campanha e
nunca construídas. Tanto o Governo
quanto o Congresso conservador privilegiam os ricos em detrimento das mulheres e homens da classe trabalhadora.
“Nem silenciosas, nem silenciadas”. O lema feminista que esteve
presente em centenas de cartazes nos
atos do 8 de Março expressa bem a
disposição de luta e resistência das
mulheres. Os ataques aos seus direitos,
as adversidades do cotidiano e o machismo arraigado na sociedade não são
suficientes para diminuir a força das
mulheres, que vão à luta, arrancam
direitos e alcançam seu espaço. Viva a
luta das mulheres!
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Conceição chamou atenção para os estereótipos definidos para homens e mulheres. “Quem constrói esses rótulos é a própria
sociedade e com o nosso auxílio, nós acabamos perpetuando essa imagem de homem forte e mulher fraca. E o voto hoje que o
sindicato coloca é igualdade dos direitos sociais, políticos e comunitários, pois isso não depende de gênero, é uma questão
humana”, disse a pedagoga.
Logo após o momento de reflexão, o espaço foi aberto para quem quisesse manifestar sua arte. Os capoeiristas Cristiano Barbosa e Maria Eduarda Cesar convidaram os participantes a fazer uma roda e mostraram um pouco da capoeira. Atrações culturais
como Aurinha do Coco e banda e Soninha Sinimbu também fizeram parte da homenagem.

Professora Fátima Massena: um exemplo de
força, empoderamento e combatividade
No dia Internacional da Mulher, a nossa
homenageada especial foi a Professora
Fátima Massena, que nos deixou no dia
08 de fevereiro. Licenciada em Matemática e em Economia Doméstica,
Mestre em Administração Rural e
Comunicação Rural e Doutora em Serviço Social, Fátima foi militante política
desde os movimentos estudantis.
Ingressou no quadro docente da UFRPE
em 1994 e filiou-se à ADUFERPE, onde
foi Presidente na Gestão 2002/2004.
Destacando-se politicamente na defesa
da igualdade de gênero, dos direitos
sociais e contra a discriminação das
minorias, Fátima será sempre uma
inspiração para a luta das mulheres,
como um grande exemplo de força,
empoderamento e combatividade.
“Fátima era mulher, mãe, negra e trabalhadora. Lutou muito dentro dessa
universidade para que as injustiças
sociais e as desigualdades fossem
superadas. Parabenizo o SINTUFE02

Reprodução do Facebook

PE/UFRPE por essa homenagem e
espero que a luta dela não tenha sido em
vão. Ela deixa um legado e nós temos
que assumir essa responsabilidade de
continuar na luta, de cada vez mais fazer
com que a classe trabalhadora tenha
condições de ter uma vida digna. Que

essa universidade também se preocupe
com essa luta e assuma o compromisso
de continuar o legado de Fátima Massena”, discursou Laurileide Barbosa,
Economista Doméstica e professora
assistente do Departamento de
Ciências Domésticas/UFRPE.
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Com informações da FASUBRA

Mulheres da FASUBRA participam de audiência no Senado
Opressão contra a mulher

Evento fez parte das comemorações do dia 8 de março e reforçou a necessidade
da continuidade da luta das mulheres no país contra toda forma de opressão e
por igualdade de direitos e oportunidades
A Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH) do
Senado Federal, presidida pelo senador
Paulo Paim (PT/RS), realizou na segunda-feira, 7 de março, uma audiência
pública intitulada “A luta pelos direitos
das mulheres", organizada a partir de
iniciativa da FASUBRA Sindical.
Participaram do evento representantes
da Internacional dos Serviços Públicos
(ISP), da Confederação Nacional das
Mulheres e a convidada Marcela Azevedo, do Movimento de Mulheres em Luta,
da CSP-Conlutas. As mulheres da FASUBRA Sindical foram representadas pela
coordenadora geral, Leia de Souza
Oliveira, e pela coordenação da Mulher
Trabalhadora, integrada por Eurídice
Almeida e Ivanilda Reis, que participaram da mesa de debates apresentando
os principais ataques que as mulheres
têm enfrentado em tempos de crise
econômica e política do Brasil.
Reforma da Previdência
O tema relativo ao questionamento
sobre a reforma da Previdência Social
foi unânime entre as participantes,
como uma grande ameaça aos direitos

da mulher. De acordo com anúncio do
governo federal, foi aventada a possibilidade de se aumentar em 10 anos a
contribuição das mulheres para que as
mesmas se aposentem, mesmo considerando que elas realizam dupla e tripla
jornada de trabalho.
Ameaças no Congresso: Projetos de Lei
Eurídice Almeida pontuou os Projetos
de Lei com pautas conservadoras que
tramitam com celeridade, principalmente na Câmara dos Deputados, como:
condenação do aborto; redução da
maioridade penal; defesa do conceito
de
família
heterossexual;
o
PL5069/2013, que condena a vítima de
estupro a fazer Boletim de Ocorrência e
exame de corpo de delito antes de
receber assistência médica, além de
criminalizar os profissionais de saúde
que a ignorarem, provocando um conflito ético, entre outros prejuízos,
demonstrando o seu perfil conservador
e antidemocrático. Advertiu, ainda, que
há tempo para reverter essa pauta
conservadora no congresso por meio
das lutas, uma vez que, ainda, não foram
aprovadas como Lei.

Para a coordenadora Ivanilda Reis, a
violência contra a mulher e suas diversas formas de opressão, principalmente
contra a mulher negra, são agravadas
diante do cenário de crise econômica,
intensificando a retirada de direitos.
Destacou que discussões como o
aborto, desemprego, precarização da
saúde, entre outras pautas que
atendem ao interesse do capital, causa
maiores e irreversíveis danos as trabalhadoras negras, pois assim como a
violência, a pobreza também tem cor e
gênero. Ivanilda trouxe a questão do
racismo e machismo dentro e fora dos
locais de trabalho vividos pelas mulheres de todo país. Considerou o avanço
com a Lei Maria da Penha, porém, destacou a continuidade da luta para que o
governo Dilma garanta no orçamento
percentual necessário para que a implementação da lei ocorra de fato.
Avanços conquistados
Leia Oliveira falou sobre os avanços
conquistados ao longo dos anos pela
luta da mulher, como a superação dos
seus limites, anteriormente restritos ao
espaço privado do lar; a ocupação em
postos de trabalho tradicionalmente
hegemonizado pelos homens e a
ampliação da sua atuação no espaço
público, disputando igualdade de oportunidades. Destacou a conquista da
identidade, visibilidade social e ocupação de espaços como conquistas importantes no mundo do trabalho e na sociedade, como também o avanço nos
direitos formais, através do aparato
legal, possibilitando maior protagonismo da mulher. Para Léia, a nova realidade da mulher brasileira muda conforme
sua luta contra todas as formas de
opressão, mas ainda predomina o
homem em cargos públicos. Destacou,
por fim, que o debate sobre gênero
transcende a disputas ideológicas e
partidárias em que luta unifica as
mulheres.
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Origem do Dia Internacional da Mulher
Em 8 de março de 1917, aproximadamente 90 mil operárias russas manifestaram-se contra o Czar Nicolau II, as más
condições de trabalho, a fome e a participação na guerra, em um protesto
conhecido como "Pão e Paz". Essa data
entrou para a história como um grande
feito de mulheres operárias e também
como prenúncio da Revolução Bolchevique.
Clara Zetkin fala em protesto do Partido Comunista, em Berlim, Alemanha, 1921

O Dia da Mulher é geralmente associado
à história de uma greve que ocorreu em
Nova Iorque, em 1857, na qual 129 operárias teriam morrido depois dos patrões
incendiarem a fábrica ocupada. Entretanto, esse marco é controverso, e a
própria ocorrência do incêndio carece
de indícios historiográficos.
O que se sabe é que, em 1910, durante a II
Conferência Internacional de Mulheres

Socialistas na Dinamarca, a socialista
alemã Clara Zetkin, famosa por sua luta
pelo direito do proletariado feminino,
trouxe a ideia de criar um dia para
celebrar a luta das mulheres. Na época,
o movimento de mulheres ganhava
força, impulsionado pelas sufragistas,
que lutavam pelo direito ao voto. Inicialmente, a data escolhida para a celebração foi o dia 19 de março.

A partir desse marco, o dia 08 de março
começou a tornar-se aos poucos o
símbolo principal de homenagens às
mulheres, o que motivou a mudança da
celebração para essa data. A consolidação da data vem quando a 3ª Internacional Comunista decide que, a partir de
1922, a comemoração do Dia Internacional das Mulheres seria celebrada oficialmente em 8 de Março.
Apenas em 1977 a Organização das
Nações Unidas (ONU) adotou a data,
decretando inclusive 75-85 como a
Década da Mulher.

Cultura

Filmes analisam trajetória feminista de Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir foi uma das pensadoras mais importantes para o século
20, principalmente na tão atual discussão sobre feminismo. No mês das
mulheres, a Versátil apresentou a caixa
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de DVDs “Simone de Beauvoir e o Feminismo”, que reúne três documentários
inéditos com raras entrevistas com a
filósofa, escritora e ativista política
francesa Simone de Beauvoir (1908-1986). O primeiro documentário, Uma
Mulher Atual (Une femme actuelle,
2007, 52 min.), de Dominique Gros, traz
um fascinante panorama da vida e da
obra dessa pensadora essencial de
nosso tempo em suas mais diversas
facetas: o existencialismo, a relação
com Jean-Paul Sartre, o ativismo político, o feminismo, os romances e a análise
sociológica. O segundo é Porque Sou
Feminista (Pourquoi je suis feministe,
1975, 50 min.), de Jean-Louis Servan-S-

chreiber, onde o mesmo entrevista
Simone de Beauvoir para o programa
“Questionnaire”. A pensadora francesa
discorre sobre as ideias contidas em
sua obra “O Segundo Sexo” (1949), um
marco teórico do feminismo no século
XX. O último documentário da caixa é
Simone De Beauvoir Fala (Émission
Premier Plan, 1959, 40 min.), de Wilfrid
Lemoine, que traz uma rara entrevista
filmada em Paris pela Radio-Canada,
que censurou sua difusão por pressão
do arcebispo de Montreal, onde Simone
de Beauvoir fala sobre existencialismo,
religião, casamento, amor livre, entre
outros temas.
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