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Edição Especial

Março, mês da Mulher.

No mês da mulher, Congresso votará projetos importantes
para as mulheres.
dos pelas mulheres brasileiras estão ganhando
especial atenção e força com as comemorações
pelo Dia Internacional da Mulher. A torcida é
para que a dura realidade enfrentada pela mulher não seja somente lembrada em um mês,
mas discutida e priorizada por todo o exercício
dos parlamentares.

Uma data histórica.

O Dia Internacional da Mulher (em 08 de
março) voltou a atenção de parlamentares às
necessidades da mulher no Brasil. A bancada
feminina entregou ao presidente do senado a
lista com os projetos de lei considerados prioritários para serem votados.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na semana do dia 08, o PL 5.452/16, que
tipifica o crime de divulgação de cenas de estupro e aumenta a pena para estupro coletivo. A
matéria, aprovada na forma de um substitutivo
da deputada Laura Carneiro, retornará ao Senado devido às mudanças.
Da agenda apresentada pelas senadoras,
foram priorizados o PLS 228/17, que altera a
CLT para garantir proteção a gestantes e lactantes em local de trabalho insalubre; o PLC
18/17, relatado pela senadora Gleisi Hoffmann,
que inclui a comunicação no rol de direitos assegurados à mulher pela Lei Maria da Penha; e o
PLS 612/11, da senadora Marta Suplicy, que altera o Código Civil para reconhecer como entidade familiar a união estável entre duas pessoas.
O PL 7.874/17, também de Laura, prevê a perda do poder familiar (do pai ou da mãe) por parte
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daquele que praticar contra cônjuge, filho ou outro descendente os crimes de assassinato, lesão
corporal grave, estupro ou outro crime contra a
dignidade sexual sujeito à pena de reclusão.
A pauta feminina integra, também, um projeto que propõe a criação do Comitê de Defesa da
Mulher para receber denúncias de assédio moral
ou sexual no âmbito da Câmara dos Deputados.
Os parlamentares poderão discutir o PL
2.350/15, de autoria do deputado Jean Wyllys,
que garante o regime de exercícios domiciliares
à estudante gestante em período de afastamento
a ser determinado por atestado médico dentro
do intervalo do oitavo mês de gestação até os
seis meses após o nascimento da criança.
Outro item da lista que a bancada feminina
quer atenção é o PLS 241/17, que altera a CLT
para, em caso de parto prematuro, o período de
internação não ser descontado da licença maternidade; e o PLS 244/17, que estabelece reserva
de vagas para mulheres em situação de violência
ou vulnerabilidade social no quadro de empregados das empresas prestadoras de serviços a
terceiros. Ambos da senadora Rose de Freitas.
Pautas importantes sobre problemas enfrenta-

A origem das comemorações do Dia Internacional da Mulher tem detalhes controversos em relação
a datas e o modo como alguns fatos ocorreram. O
que vale a pena lembrar é que o dia 8 de março está
vinculado mundialmente às reivindicações femininas por melhores condições de trabalho, por uma
vida mais digna e igualitária em vários momentos
da história da humanidade.
Nas versões mais aceitas no Brasil, a data teria
sido proposta na II Conferência Internacional de
Mulheres Socialistas na Dinamarca, em 1910. O dia
escolhido teria inspiração na luta de operárias de
uma fábrica têxtil de Nova York, que fizeram uma
grande greve em 8 de março de 1857. Elas ocuparam a fábrica para reivindicar redução da carga
horária diária de trabalho, melhores salários e respeito no ambiente de trabalho.
Essa manifestação, comumente relembrada nas
escolas, teria sido reprimida e, num ato cruel, as
trabalhadoras foram trancadas e incendiadas dentro da fábrica. Mais de 130 mulheres morreram
carbonizadas. A comemoração de um dia só para
mulheres vai além de flores, e deve ser associada a
sua origem de fortes movimentos de reivindicação
política, trabalhista, greves, passeatas e perseguição policial.
Ao redor do mundo, muitas conferências, debates
e reuniões tem o objetivo de discutir o papel da mulher na sociedade. O esforço é para tentar diminuir
e, quem sabe um dia terminar, com o preconceito, a
desvalorização e a subordinação da mulher.

21/03/2018 13:11:44

Jornal da Fenattel - Março de 2018

2

Luta social da mulher marginalizada é tema de exposição.
cussões importantes sobre o papel da mulher,
há um preconceito interiorizado nas pessoas.
Apesar de criticarmos e o machismo, é preciso
atenção para não cair em algumas de suas armadilhas sem perceber.
A luta é árdua, com um longo caminho a percorrer até alcançar a igualdade de gênero. A mulher
deve, cada vez mais, conquistar o seu espaço. É absurdo sofrerem por desejar trabalhar, pelo modo
como se vestem, pela cor de batom que usam, por
não cozinhar bem, estarem em cargos de destaque
na empresa e muitos outros absurdos que temos
engolido. Mais do que comemorar, neste mês de
março, é necessário denunciar as desigualdades
impostas à mulher.
“Essa exposição é uma extensão de muitas mulheres. Por isso não é só uma exposição, é um movimento que convida as pessoas a prestarem atenção
não somente na história dessas 7 mulheres, mas
que esse é o retrato de um país inteiro, que tem
problemas sim e que alguns teimam em não enxergar”, defendeu Gabriel.
Que as artes retratem mais e mais a dura realidade dos marginalizados para que, assim, a vida
comece a imitar a arte!

Vermelho. Verde. Amarelo. Azul. Muitas
cores compõem a bela exposição fotográfica
“M. Meu lugar na sociedade”. M de mulher e
M de Maria (nome feminino mais popular na
América do Sul). Nas imagens, elas aparecem
felizes, livres e prontas a ganhar o mundo. Somente um olhar empático, como o do jovem
fotógrafo Gabriel Bonfim, poderia retratar
com tanta sensibilidade mulheres marginalizadas pela sociedade, que lutaram para reconquistar o seu espaço.
As paredes brancas das salas de exposição
do Palácio Cultural dos Correios, no Vale do
Anhangabaú em São Paulo, ressaltam a vivacidade das cores das fotografias. Segundo
Gabriel, a beleza das cores relaciona-se totalmente ao feminino, “porque mulher representa vida, mulher traz vida”.
Ao entrar na exposição, lá estão Maria da Penha e a atriz Luíza Brunet, livres e protagonistas de sua própria história em uma imagem
belíssima. Mas, para alcançar tal status, passaram por momentos terríveis. Em 2016, Luíza revelou que foi agredida pelo ex-namorado
durante os quase cinco anos de relacionamento. Maria da Penha sofreu duas tentativas de homicídio, foi baleada pelo ex-marido
e lutou durante 19 anos e 6 meses para coloca-lo na prisão.
O retrato infelizmente é assustador: a cada
11 minutos, uma mulher é estuprada no Bra-
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sil. A cada 5 minutos uma mulher é agredida
no Brasil. E uma é morta a cada 2 horas no
país. Tantas “Marias” e “Luízas” já foram vítimas de uma mentalidade que considera a
mulher um objeto, um nada. A batalha para
mudar a cultura vigente pode demorar, mas é
de extrema importância.

Luta Diária.
A transexual, Melissa, deitada na escadaria
Selarón no RJ, foi a primeira a ser registrada, em
2013. “Após fotografar a Melissa, percebi que estava reposicionando alguém que vive à beira da
sociedade, então decidi fazer isso com outras mulheres. É como se ao retratá-las em locais turísticos
e importantes para a sociedade, pudesse ressignificar aquele espaço e, assim, como protagonistas de suas próprias histórias, elas retomassem o
seu lugar nessa mesma sociedade que as marginalizou”, revelou Gabriel à FENATTEL.
No ponto turístico tão conhecido da Bahia, o
Pelourinho, aparece a jovem Gabriela, que teve
certa resistência a participar da exposição por receio de expor o seu caso. A estudante sofreu abuso
de um ex-namorado, o denunciou, mas não teve
amparo na justiça. A partir de seu sofrimento, Gabriela se envolveu com causas sociais para ajudar
outras mulheres.
Os maus tratos e os abusos à mulher são crueldades que independem de classe social, altura,
peso e cor. Apesar da conscientização e das dis-

Agenda da exposição (Entrada GRATUITA):
Curitiba

Onde: Museu da Fotografia da Cidade de Curitiba; Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, Solar
do Barão, Centro.
Quando: de 07/03 a 10/06, de terça a sexta, das
9h às 12h e das 14h às 18h; aos sábados e domingos, das 12h às 18h.

São Paulo

Onde: Palácio dos Correios de São Paulo; av. São
João, s/nº, vale do Anhangabaú.
Quando: de 08/03 a 20/04, de segunda a sexta,
das 9h às 17h.

Rio de Janeiro

Onde: Centro Cultural dos Correios; Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro.
Quando: de 14/03 a 22/04, de terça a domingo,
das 12 às 19h.
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