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Mulheres no Brasil e no mundo lutam por mais igualdade de oportunidades e direitos

 Assim como as mulheres no mundo todo, as mulheres brasileiras ainda têm um longo 

caminho a percorrer quando o assunto é igualdade de gênero. Aliás, igualdade de gênero 

ainda é um termo pouco compreendido pela sociedade em geral. Explico melhor: trata-se da 

equivalência social entre homens e mulheres, ou seja, mesmos direitos, deveres e 

oportunidades. A luta das mulheres não é só no mercado de trabalho, mas na vida 

familiar também. E claro, levando em consideração as condições �sicas e de vida de 

cada um. O mês de março, em todos esses anos, traz a reflexão para reivindicar essas 

equivalências.
 Afinal, a mulher moderna quer mais representação polí�ca, maior inserção nas 

decisões das polí�cas públicas, igualdade nas relações de trabalho e de família. Afinal, os 

números esta�s�cos ainda trazem um panorama extremamente desigual em comparação 

aos homens.
 Sem delongas, vamos aos números: as mulheres brasileiras recebem salários 23 % 

menores do que os homens, apesar de possuírem maior nível educacional. Dados do 

mercado formal, do Ministério do Trabalho, indicam que a diferença salarial entre 

homens e mulheres caiu de 17% em 2007 para 15% em 2016. 
 Aparentemente, essa não seria uma preocupação para servidores públicos, mas a 

polí�ca está nas mãos de homens, além dos cargos de gestão, em grande maioria estão com 

sexo masculino. Ou seja, há salários iguais, mas as decisões das gestões estão com os homens. 

Na polí�ca, só pra citar um exemplo, apenas 11% dos membros do Congresso são mulheres. Isso sem falar nos números da 

Jus�ça Brasileira e do Poder Execu�vo.
 Essas esta�s�cas acontecem con�nuadamente em todo o mundo. As diferenças também não são somente em relação 

ao salário. As mulheres têm mais dificuldades de entrar no mercado de trabalho. No Brasil, 78% dos homens e apenas 56% das 

mulheres possuem emprego remunerado, segundo pesquisa da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
 Por outro lado, nem sempre ficar em casa é uma escolha da mulher. Outra pesquisa da OIT constata que a grande maioria 

das brasileiras gostaria de ter trabalho remunerado. “Eliminar a diferença na taxa de par�cipação laboral entre mulheres e 

homens acrescentaria 382 bilhões de reais à economia do país, ou 3,3% do PIB”, diz a OIT.
 Em teoria, pelo menos nas leis, há o incen�vo à par�cipação da mulher no Brasil. A lei es�mula a par�cipação das 

mulheres na polí�ca ao exigir candidatas mulheres nos par�dos polí�cos. Mas a prá�ca ainda não traduziu essa intenção jurídica. 
 Outro tema extremamente relevante no país é o feminicídio. Uma mulher é assassinada a cada duas horas no Brasil, de 

acordo com as esta�s�cas. Isso já seria mo�vo para a área pública, tanto municipal, estadual e federal ter polí�cas públicas 

voltadas para isso. Mas até agora nada acontece. O setor público ainda não acordou para a realidade das mulheres no Brasil.
 Veja a con�nuação desta reportagem nas páginas 2 e 3, onde também teremos um resumo do que aconteceu no dia 8 de 

março, dia marcado para relembrar um pouco da história das mulheres no mundo, e a opinião de três mulheres: as auditoras 

Adriana Luzia Silva Cavalcante e Lídia Patriota de Oliveira, e da funcionária do Afrem Sindical, Keila Bandeira.
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 Oficializado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 1975, como o Dia Internacional da Mulher, o Dia 8 

de Março não é mais uma data comemora�va para vender 

presen�nhos e flores no comércio mundial. Muito pelo 

contrário.  Tem origem no mundo do trabalho. E, 

evidentemente, precisa ser conhecida pelo máximo de 

pessoas para que não se repita. 
 No Brasil, a data é mais vinculada ao incêndio ocorrido 

em 25 de março de 1911, em Nova York, na Companhia de 

Blusas Triangle, quando 146 trabalhadores morreram 

carbonizados, sendo 125 mulheres e 21 homens (a maioria 

judeus). Na época, os trabalhadores viviam em péssimas 

condições de trabalho. Entre outros abusos, era comum que os 

donos de fábricas trancassem as portas e escondessem os 

relógios para que os funcionários perdessem a noção do 

tempo e trabalhassem mais. O problema é que o incêndio 

começou e ninguém conseguia sair. 
 Em 1913, as mulheres já protestavam pelo direito de 

votar nos Estados Unidos. Os protestos eram por melhores 

condições de trabalho. Um total de 15 mil mulheres 

marcharam nas ruas da cidade.  Naquela época, as jornadas 

para elas poderiam chegar a 16h por dia, seis dias por semana 

e, não raro, incluíam também os domingos. 
 Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-

1918) surgiam mais protestos em todo o mundo. A data 8 de março de 1917 é marcada porque 90 mil operárias 

manifestaram-se contra o Czar Nicolau II, sobre as más condições de trabalho, a fome e a par�cipação russa na guerra. O 

protesto foi conhecido como "Pão e Paz".  A data consagrou-se aí.
 Mas ainda há registros muitos anos antes sobre a luta das mulheres.  O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado 

em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 1500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade 

econômica e polí�ca no país. 
 Em pesquisa no Afrem Sindical, os dados indicam que há 64 homens e 34 mulheres Auditores do Tesouro Municipal 

(ATM) na a�va. Já aposentados, há entre ATM e AFP, 94 homens e 56 mulheres. Ou seja, há predominância de homens na 

Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife.Com os números ainda não igualitários, quer seja no âmbito nacional ou 

internacional, sabemos que a luta das mulheres por igualdade está apenas começando. Avante, mulheres! 
Andréa Pessoa – editora do Jornal Fazendários em Pauta

Dia 8 de março não é dia comercial como muita gente imagina
Março ficou marcado como o mês das lutas das mulheres no mundo por mais condições de trabalho e de qualidade de vida

Incêndio numa empresa têx�l em 
Nova York,  em 1911,  matou 125 

mulheres e 25 homens 
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1 - “O fato de ser um cargo técnico, 

com forma de ingresso, a princípio, 

isonômica, inibe essas diferenças. A 

qualificação técnica é ressaltada no 

n o s s o  a m b i e n t e  d e  t ra b a l h o . 

Entretanto, vale observar que, apesar 

do quadro fazendário municipal 

possuir um número significa�vo de mulheres, os cargos de nível 

hierárquico mais altos são ocupados, em sua maioria, por homens. 

Outra observação a ser destacada é o fato das mesas de discussão e 

de fala, em nossos espaços de conferências, encontros ou 

congressos serem eminentemente masculinas. 

2 - Não há igualdade, no máximo o que há é a "ajuda" masculina, e 

esta ajuda soa como um ato caridoso da outra parte. Apesar da 

minha mãe pertencer a uma geração de mulheres que optou por 

desenvolver uma carreira profissional, toda a gestão da casa, o 

cuidado com as crianças e trabalhos domés�cos eram de 

responsabilidade dela. Do meu lugar de mulher divorciada, mãe de 

uma criança de 5 anos, a questão da maternidade/paternidade está 

longe de ser igualitária.
 
3 - Não usaria o termo igualdade e sim equidade, tendo em vista que 

as diferenças entre os gêneros precisam ser respeitadas. Nosso 

grande desafio é alcançar o patamar onde direitos, deveres, 

privilégios e oportunidades de desenvolvimento sejam 

equivalentes entre homens e mulheres, considerando-se as 

par�cularidades de cada um. É preciso ultrapassar a ideia dos 

estereó�pos da 'cuidadora, bela e recatada' e do 'provedor, líder e 

protagonista'.
Por fim, também se faz necessário o fortalecimento das ações 

afirma�vas que visam corrigir as desigualdades de gênero. A 

exemplo da autonomia econômica e da igualdade no mundo do 

trabalho, do enfrentamento de todas as formas de violência contra 

as mulheres, bem como da sua par�cipação nos espaços de poder e 

decisão. Já caminhamos em direção à equidade de direitos e 

oportunidades entre homens e mulheres, mas ainda há muito a 

avançar!

1 - Sinceramente, não me apego a 

essas ações/reações em relação ao 

meu ambiente de trabalho, até 

porque a minha capacidade, tenho 

certeza, não está relacionada a 

homem/mulher, mas como sempre 

�vemos mulheres nos comandos 

sempre ouvi, sim, nos corredores, comentários a respeito das que 

ocupavam e ocupam esses cargos. Então possivelmente também 

deve haver a meu respeito, mas insisto, no trabalho não me a�nge, 

e cito o velho lobo Zagalo: 'vocês vão ter que me engolir', o que 

deve ser feito pelas colegas também.

2 - Na minha família, a predominância é masculina, e é sempre 

di�cil a divisão de tarefas, mas não somos só femininas, somos 

feministas, então já viu né? as cobranças são muitas e posso dizer, 

sem errar, que eles aprenderam um pouquinho e dividem, sim, as 

tarefas.

3 - Ul�mamente está tão di�cil falar de Brasil, mas respeito, 

educação, limites..., não encontramos mais nas pessoas, e quando 

levamos pra esse lado, homem/ mulher, nossa, aí fica mais di�cil.  

Sinceramente, dói na minha alma, escutar, ler uma mulher 

defender um cidadão como o bolsonaro, minúsculo mesmo, tanto 

quanto um homem, que tenha filhas mulheres. 

 

1 - Sim, sinto muita diferença. A 

impressão que tenho é que as 

mulheres estão sempre devendo, por 

m a i s  q u e  e s t u d e m ,  s e j a m 

independentes, nunca é suficiente. O 

mundo só dá valor ao homem e o 

p ro te ge  s e m p re .  Q u a nto  a o s 

comentários machistas, escutamos em diversos locais, muitas 

vezes das próprias mulheres.
2 - Os deveres nunca são iguais, temos que nos posicionar todos os 

dias. É uma luta eterna.

3 -  É um problema cultural, só com educação escolar e familiar, 

começando desde pequenos talvez em algumas décadas isso 

melhore, pois as crianças são educadas de forma diferente: o 

menino pode tudo e as meninas não podem nada. E ainda são 

culpadas por tudo, são criadas para serem 'boazinhas, 

princesinhas'.... os meninos são criados para 'conquistar o 

mundo'. Precisamos entender que os direitos e deveres devem 

ser os mesmos para meninos e meninas.
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Três opiniões sobre a realidade feminina

Keila Bandeira – secretária execu�va 

do Afrem

Adriana Luzia Silva Cavalcante  

auditora

Lídia Patriota de Oliveira

auditora

Para conectar com a realidade local, o Jornal Fazendários em Pauta 

foi conhecer a opinião das auditoras Adriana Luzia Silva Cavalcante 

e Lídia Patriota de Oliveira, e da funcionária do Afrem Sindical, Keila 

Bandeira. São três perguntas, com o seguinte roteiro: 1 - Há 

diferenças entre homens e mulheres no trabalho?; 2 - Existe 

igualdade de direitos e deveres na família?; e 3 - O que faltando 

Brasil para haver igualdade de direitos e oportunidades entre 

mulheres e homens?
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Afrem presta homenagem ao funcionário 
Alexandre Oliveira dos Santos

 Há alguns dias, a direção do Sindicato recebeu um recado da aposentada Izolda Pinheiro 

Amorim. Auditora do 1º concurso e morando em São Paulo há muitos anos, ela fez elogios à 

competência do funcionário Alexandre Oliveira dos Santos. Por ter uma atuação dinâmica e pró-a�va, o 

presidente Fábio Macêdo, juntamente com os diretores Luiz Ferreira Filho e João Victor de Araújo, acharam a 

homenagem jus�ssima. Afinal, a direção entende que o reconhecimento e a valorização pela competência do 

trabalhador são fundamentais no processo de mo�vação e crescimento da equipe.
 Izolda relatou o quanto as coisas ficam di�ceis quando o associado mora longe do sindicato e depois 

afirmou: “Graças a Deus sempre contei com a ajuda de Alexandre. Ele, realmente, consegue resolver os problemas. 

É importan�ssimo para nós contarmos com uma pessoa assim. Não sei como agradecer a ele. Pensei fazer registro da 

excelência do trabalho dele”. 
 Ao tomar conhecimento, a diretoria fez o relato do elogio durante reunião ordinária. Alexandre, muito 

emocionado, ficou sem palavras no momento da homenagem. Na verdade, ele é um funcionário de ação. Há 16 anos 

atuando com Tecnologia da Informação no Afrem, ele trabalha nas mais diversas a�vidades laborais, que envolvem 

operar o sistema de computador, criação da parte gráfica do jornal Fazendários em Pauta, além outras artes de eventos 

como encontros e confraternizações.
 Além disso, ele faz o abastecimento de informações do site, envio de correspondências eletrônicas, a�vidades do 

Reciprev e PCR, cotações de preço, compra de material, análise de documentos da Reciprev e PCR (folhas de 

consignações), relatórios e o atendimento ao associado.
 Ao contar sua experiência, ele relembra quando começou na ins�tuição. “Na época, ficaram duas pessoas para 

uma vaga. Trabalhei 3 meses e a outra pessoa também. Então o presidente, na época, Alexandre Feitosa optou por mim.  

Quando entrei na Afrem, estava na transição, pois Alexandre Feitosa foi para RECIPREV e Emanuel Ismael, que era o vice-

presidente, assumiu, conforme o an�go estatuto. Tudo isso só ocorreu depois da minha carteira ser assinada”, relata.
 Ele sempre recebe elogios dos aposentados. “Sempre procuro atendê-los bem e resolver seus problemas da 

melhor forma possível. Acho que atenção e carinho sempre são válidos para qualquer pessoa, principalmente nossos 

aposentados. Não só eu, como minhas amigas de trabalho Patrícia e Keila são merecedoras dos elogios de bons 

serviços prestados à ins�tuição. Eu fico muito gra�ficado e feliz, às vezes sem graça, com elogios. Mas é com esse 

retorno que tenho certeza que meu serviço está sendo bem feito”.
 Ele enfa�za que adora no Sindicato. “Aprendi muitas coisas aqui com diretores, associados e amigos de 

trabalho. Sou grato a cada conselho que recebi dessas pessoas. Foi aqui que conquistei muitas coisas. Lembro 

que quando estava comprando meu apartamento �ve uma grande ajuda dos associados, por um movimento 

criado pela nossa amiga Lia Margarida, agradeço muito a ela, e a todos que se 

engajaram. Como diz minha amiga Patrícia: ficamos mais tempo no Afrem do que 

em nossas casas. Quando estou no sindicato zelo para que tudo sempre fique 

em ordem e recebo os associados que me procuram 'na minha casa', como se 

fossem amigos”. 
 Alexandre é casado com Élida Chris�na e tem um filho, o Pedro, de  

5 anos. “São meus grandes amores”, conta ele.
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