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Em 1932 entrou em vigor o Código
Eleitoral Brasileiro, que, entre outras
ações, passou a assegurar o direito ao
voto das brasileiras. Mais tarde, ele foi
garantido na Constituição Federal.

Às vésperas do marco de 90 anos da
conquista do direito ao voto feminino,
a reflexão que se deve fazer é sobre
como romper as barreiras que limitam
a participação da mulher na represen-
tação política.

Apesar de desde 2008 as brasileiras
terem se tornado a maioria no universo
de quase 150 milhões de eleitores do
país, apenas 15% do Congresso
Nacional é ocupado por mulheres.

Segundo pesquisadores, os reflexos
políticos da exclusão histórica das
mulheres são profundos e são vistos

FAZEMOS PARTE DESTA LUTA POR DIREITOS IGUAIS

em muitas camadas da sociedade.

Outra questão de grande relevância é
o tratamento violento e criminoso com
mulheres que se enveredam na política,
uma espécie de repulsa às mulheres
na política acaba se materializando na
ausência de políticas públicas voltadas
especificamente para a saúde e edu-
cação, como atendimento psicológico
no pós-parto e a garantia de creche
para as crianças, por exemplo.
Essa cultura de alijamento e apaga-
mento de mulheres reflete-se direta-
mente na seara política e de como o
imaginário do eleitorado vai constru-
indo a percepção das mulheres ao
longo do tempo. E isso precisa mudar.
Nos últimos dois anos, foi alarmante o
retrocesso no que diz respeito às con-
quistas sociais, consequencia da pande-

mia da Covid-19 e da crise política e
econômica, mas fundamentalmente,
resultado de uma política que tem
significado mais violência, fome e
miséria que atingem infelizmente, em
sua maioria, às mulheres.
Enfim, são inúmeras as lutas das
mulheres e, ao mesmo tempo,  in-
calculáveis a força e a capacidade das
mulheres de enfrentar, se organizar e
buscar com garra e coragem a su-
peração de seus desafios.

“Hoje, em especial, parabenizamos
todas as mulheres por suas con-
quistas legítimas. E reafirmamos o
nosso compromisso em defender
melhores condições de trabalho e
pelo reconhecimento da igualdade
de direitos”, afirma o presidente do
sindicato, Silvio Campos.

“Parabenizamos todas
as mulheres por suas
conquistas legítimas. E
reafirmamos o nosso
compromisso em
defender melhores
condições de trabalho e
pelo reconhecimento da
igualdade de direitos”.



 'São fáceis porque são
pobres', afirma deputado

'Mamãe Falei' sobre
ucranianas

Às vésperas do Dia Internacional
da Mulher, quando se evidencia as
lutas e conquistas das mulheres
diante de tantos desafios, um
parlamentar expõe e evidencia o
conceito maxista e o compor-
tamento sexista  de grande parte
dos brasileiros.

O fato aconteceu na última
semana, quando o deputado
estadual Arthur do Val (Podemos-
SP), mais conhecido como “Mamãe
Falei”, disse em um áudio que as
mulheres na Ucrânia “são fáceis
porque são pobres”. Esse vídeo
viralizou na internet e o par-
lamentar disse que desembarcou
no país nesta semana para "mos-
trar aos brasileiros a realidade da
guerra", em meio à invasão russa,
que já ultrapassou o 9º dia.

O áudio sobre as ucranianas foi
gravado para um grupo de amigos
no WhatsApp e o conteúdo foi
revelado pela coluna do Lauro
Jardim, no O Globo. O deputado diz
que contou o número de mulheres
bonitas na alfândega e diz que vai
voltar ao Leste Europeu quando a
guerra acabar.

Esse comportamento foi repudiado
por várias lideranças brasileiras e
teve grande repercussão nas redes
sociais, algumas delas com pro-
jeção internacional. Uma delas com
maior destaque foi a do jornalista
brasileiro, Jamil Chade, corres-
pondente responsável pela cober-
tura de conflitos e guerras.

Veja a seguir parte da carta escrita
por ele e divulgada nos principais

veículos de imprensa:

“Ao longo da história, a violência
sexual é uma das armas de guerra
mais recorrentes para desmoralizar
uma sociedade. Ela não tem reli-
gião, nem raça. Ela destrói. De-
monstra o poder sobre o destino
não apenas das vidas, mas tam-
bém dos corpos e almas.

Percorrendo campos de refugiados em
três continentes, o que sempre mais
me impressionou foi a vul-nerabilidade
das mulheres nessa situação.

Mas, antes, vamos ser claros aqui.
Não precisamos sair do Brasil para
saber que as mulheres, simples-
mente por serem mulheres, pre-
cisam passar a vida se explicando.
Como se necessitassem de chan-
cela ou justificativa para deter-
minar o destino de seu corpo ou
coração, se podem trabalhar ou ter
tesão. Intolerável, não?

Conheci certa vez uma garota
yazidi. Ela me contou como, depois
de sua cidade ser tomada por
islamistas, ela foi transformada em
escrava sexual. Aqueles olhos
verdes intensos se enchiam de
lágrimas quando contava que, num
calabouço, ela e as demais meninas
se dividiam em dois grupos.
Aquelas que rezavam para sobre-
viver e aquelas que rezavam para
morrer logo”.

“Lamentável ainda termos parla-
mentares eleitos, sustentandos
pelo dinheiro público, com esse tipo
de valores e comportamento”,
lamenta o presidente do sin-
dicato, Silvio Campos.

Arthur do Val
desrespeita o povo
e deve ser cassado

Ouvimos com indignação e asco os
áudios do deputado estadual em SP
pelo Podemos sobre as mulheres
ucranianas. O deputado, a pretexto de
ajudar um dos lados no conflito entre
Rússia e Ucrânia, revelou, através de
áudios vazados pela imprensa, que o
verdadeiro objetivo de sua viagem para
o leste europeu nada tem a ver com
política ou ação humanitária. Ao
contrário, seus anseios mostram uma
personalidade hedonista, irrespon-
sável, ignorante, racista e profun-
damente misógina.
Nos perguntamos o que de fato
Arthur do Val, o “Mamãe Falei”, foi
fazer na Ucrânia? E o que ele, com
essa visão sobre as pessoas, faz na
Assembleia Legislativa de São
Paulo? Ele, que em 2019, chamou
sindicalistas que estavam na galeria
da Alesp de “bando de vagabundo”!
Com que moral o “Mamãe Falei” fala
dos trabalhadores e suas entidades?
Nos áudios hediondos que ele
transmitiu para seu grupo de amigos
no WhatsApp e que se tornaram
públicos na noite desta sexta-feira ele
ofendeu não só as mulheres, mas os
pobres, os povos refugiados, foi
racista ao exaltar um estereótipo, ou
seja, expressou tudo aquilo contra o
que lutamos: a desumanização, a
dominação machista, a covardia, a
injustiça. Mostrou, com isso, todo seu
despreparo para ser um represente do
povo e por isso não deve permanecer
como deputado e deve ser cassado.
Solicitamos que Ministério Público abra
investigação sobre a conduta racista,
misógina e xenófoba do deputado.
No mês de março, quando comemora-
mos a luta pelos direitos das
mulheres à igualdade, equidade,
respeito, dignidade e justiça, um
deputado brasileiro nos envergonha
internacionalmente.
É triste que os brasileiros que já sofrem
com a pandemia, com o desemprego
e com a pobreza ainda tenham que
ouvir, nas vésperas do Dia Interna-
cional da Mulher, áudios insultuosos
como os do “Mamãe Falei”. Que o fato
receba a devida reparação e o
deputado seja cassado.
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