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RUAS

9 DE MARÇO. Mulheres de luta 
embelezam o Rio num dia de 
protestos e girassóis

O GRITO DAS
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Um longo caminho 
separa as mulheres 
da igualdade ple-

na. Em volume maior, são   
vítimas de precarização, 
opressão e exploração no 
trabalho e na vida. 

Os dados e as estatís-
ticas nada favoráveis, no 
entanto, formam o caldo 
de cultura que resultou, 
por exemplo, nas manifes-
tações que inundaram o 
mundo e o Brasil nos dias 
recentes, como referência 
ao 8 de março, Dia Interna-
cional da Mulher.

A ascensão de Jair Bol-
sonaro trouxe novos de-
safios a inspiração fascista 
do mandatário que envol-
ve o ataque às mulheres. 
Elas combatem agora um 
governo que incentiva a 
violência, estimula o ódio e 
as armas, e enfraquece os 
mecanismos de combate 
à violência contra mulher 
decorrentes do machismo 
estrutural. 

Não por acaso, elas têm 
travado algumas das prin-
cipais batalhas da oposição 
nesta conjuntura adversa. 
No 8 de março de 2020, os 
protestos contra Bolsonaro 
foram a tônica, defenden-
do a democracia e exigindo 
direitos.

Saga feminista em 
busca da igualdade

Fotos: Renan Silva

 DIA INTERNACIONAL DA MULHER. No Rio, as mulheres inundaram de protesto o Centro da cidade, na segunda-feira, 9 de março

NA LUTA. Imagem preciosa PRESENÇA DO SINTUFRJ nos protestos da cidade

O ato das mulheres do 
Rio de Janeiro, no dia 9, 
foi presenteado pela su-
perlua – uma lua cheia, 
maior e mais brilhante –, 
que trouxe magia e mais 
força ao diversificado 
universo presente no 
Centro do Rio. O brado 
das brasileiras contra o 
aumento do feminicídio 
– o país é o quinto que 
mais mata mulheres no 
mundo – foi uma das 
marcas do protesto. 

A manifestação exi-
giu justiça para Marielle 

O Rio da 
Resistência 
Feminina

Franco – o dia 14 mar-
cou dois anos do assas-
sinato da vereadora do 
PSOL e segue até hoje 
sem solução 

Mais de 30 coletivos 
de mulheres e movi-
mentos sociais partici-
param da manifestação, 
que teve como lema 
“Pela Vida de Todas as 
Mulheres, Por Democra-
cia e Contra Retirada de 
Direitos! Um Rio de Co-
ragem Feminista, Contra 
a Violência e os Gover-
nos Fascistas”.
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No Brasil, as mulhe-
res são a maioria 
entre as pessoas 

desempregadas, as que 
ocupam os empregos mais 
precários e informais, sem 
carteira assinada, além de 
serem as principais res-
ponsáveis pelo trabalho 
doméstico e de cuidados. 

Essa realidade foi mos-
trada na Roda de Conver-
sa “Mulher no Mundo do 
Trabalho”, dia 11, no hall 
de entrada do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), 
como parte da progra-
mação especial montada 
pelo Sintufrj para o mês 
de luta das mulheres. 

As debatedoras convi-
dadas foram a vice-pre-
sidente da CUT-RJ, Duda 
Quiroga, e Vera Miranda, 
assessora do Sindicato 
dos Servidores do Judi-
ciário Federal do Rio de 
Janeiro (Sisejufe) e mi-
litante da Marcha Mun-
dial das Mulheres. Sônia 
Martins e Alzeni da Silva, 
da Comissão Pastoral da 
Terra, também participa-
ram.

Vera Miranda disse  
que, com a ampliação 
das mulheres brancas na 
formalidade, as mulheres 
negras continuam ocu-
pando os cargos auxilia-
res, como limpeza.

Ela trouxe o recor-
te racial ao debate: “Se 
as mulheres brancas já 
cumprem segunda e ter-
ceira jornada de trabalho, 
para as mulheres negras 
a situação é ainda mais 
grave”. 

A dirigente da CUT-RJ, 
Duda Quiroga, trouxe 
dados para o debate: en-
quanto as mulheres cum-
prem aproximadamente 
22 horas de trabalho do-
méstico, os homens cum-
prem apenas 10 horas. 
A maioria das mulheres 
que estão no mercado de 
trabalho está na informa-
lidade.

Desemprego ou informalidade 
na dura realidade

RODA DE CONVERSA. Debatedoras abordaram a situação de subalternidade das mulheres no mundo do trabalho 

MURAL interativo expôs a ofensiva machista no cotidiano

TRANCISTA Valesia Costa no evento do Sintufrj

Fotos: Renan Silva

90% da população mundial, não importa 
o sexo, têm preconceito contra as mulheres. 
O Brasil é um dos primeiros no ranking do 
preconceito (ONU).

3,2 mil mulheres foram mortas no país 
entre 2016 e 2018 (Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública).

60 milhões de  mulheres negras 
(pretas e pardas) no país sofrem por causa de 
sua cor. 

22% a menos nos salários é o que as mu-
lheres ganharam em 2019. Elas também são 
mais afetadas pelo desemprego (Dieese).

38% a menos nos salários em relação aos 
homens em cargos de nível superior. 

As Mulheres
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Mulheres na UFRJ
A trajetória de vida de algumas mulheres se confunde com a história da UFRJ.  Neste cader-
no Especial Mulheres, o Sintufrj relacionou algumas dessas guerreiras que protagoniza-
ram ou protagonizam desempenhos em frentes diversas. Uma grande jornada de construção 
da centenária instituição que transforma a sociedade com arte, ciência e política.

1 - Samira Mesquita (in memoriam) – Primeira decana do 
Centro de Letras e Artes (CLA) da UFRJ, entre 1985 e 1989. 
Professora emérita, especialista em literatura brasileira.
2 - Eleonora Ziller – Presidente da Adufrj. Ex-diretora da Facul-
dade de Letras da UFRJ. Ex-dirigente do Sintufrj.
3 - Denise Góes – Coordenadora da Câmara de Políticas Ra-
ciais da UFRJ, ex-dirigente do Sintufrj. 
4 - Débora Foguel – Cientista. Professora do Instituto de Bio-
química Médica. É uma das coordenadoras da Rede Nacional 
de Ciência para a Educação. 
5 - Claudia Figueiredo e Fernanda Barros – Pesquisadoras 
que descobriram em 2019 os alvos do vírus Zika no cérebro 
de adultos.
6 - Maria da Conceição Tavares – Economista portuguesa natu-
ralizada brasileira. Professora emérita da UFRJ. 
7 - Denise Pires de Carvalho – Primeira Reitora da UFRJ. 
8 - Jesse Jane – Ex-diretora do IFCS. Foi militante da Ação 
Libertadora Nacional lutando contra a ditadura. 
9 - Elaci Barreto (in memoriam) – Professora do Departamento 
de Enfermagem Materno-Infantil da Escola de Enfermagem 
Anna Nery. 
10 - Marlene Ortiz  (in memoriam) – Coordenadora de Ad-
ministração e Finanças do Sintufrj de 1996 a 1998 e de 1999 a 
2001.
11 - Neuza Luzia – Dirigente do Sintufrj por várias gestões. 
Presidente da CUT-Rio de 2006 a 2009.
12 - Raquel Paiva – Professora emérita da UFRJ. É uma refe-
rência nos estudos sobre a Comunicação Comunitária e Teoria 
Crítica da Comunicação. 
13 - Regina Célia Alves Loureiro (Regininha) – Primeira 
técnica-administrativa emérita da UFRJ.
14 - Soraya Silveira Rodrigues – Técnica-administrativa. 
Coordenadora de Administração e Finanças do Sintufrj de 
2001 a 2003 e de 2003 a 2005.
15 - Maria Lenk (in memoriam) – Pioneira da natação mo-
derna e primeira nadadora brasileira a estabelecer um recorde 
mundial.
16 - Anita Prestes – Filha da militante alemã Olga Benário 
Prestes e do militante comunista brasileiro Luiz Carlos Prestes. 
16+1 - Maria Yedda Linhares (in memoriam) – Professora de 
História do Brasil da UFRJ. Foi aposentada compulsoriamente 
pela ditadura.
18 - Conceição Evaristo – Escritora. Militante do movimento 
negro, com grande participação em eventos relacionados à 
militância política social. 
19 - Maria de Lourdes Fávero – Professora da Faculdade da 
Educação. Pesquisadora honorária do Programa de Estudos 
e Documentação.
20 - Leila Castro – Técnica-administrativa. Assistente em 
administração do Instituto de Bioquímica Médica (IBqM) 
aposentada. Dedicou 41 anos de trabalho à UFRJ. 
21 - Ana Maria Ribeiro – Técnica em Assuntos Educacionais. 
Ex-dirigente do Sintufrj. Foi liderança do movimento estudantil. 
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