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Homenagens e manifestações 
marcam Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da 
Mulher foi marcado por 
diversas manifestações em 

defesa da  crescente  participação 
feminina nos rumos da sociedade.

Uma  das principais bandeiras 
levantadas  foi o da maior 
participação feminina nos 
cargos políticos e a igualdade na 
prática em relação aos homens.

Na Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, um dos 
principais polos de lutas dos 
movimentos sociais, foi realizado 
um  ato público em homenagem  às 
mulheres seguido de uma ciranda. 

Organizado por um coletivo 
de servidores da Uerj, o evento 
contou com representações dos 
três segmentos da instituição.

Pela Asduerj, a presidente 
Lia Rocha criticou a cultura da 

violência contra a mulher, que  
sofre toda sorte de violências 
morais e até físicas sem que os seus 
agressores sejam  exemplarmente 
punidos. E, em alguns casos, ficam 
impunes. Ela lembrou a recente 
soltura do ex-goleiro do Flamengo 
Bruno,  apenas quatro anos após ser 
condenado em primeira instância a 
22 anos e três meses de cadeia pelo   
assassinato e ocultação de cadáver 
de Eliza Samúdio, e também 
pelo sequestro e cárcere privado 
do filho que tivera com Eliza.

Lia também ressaltou que a atual 
reforma da Previdência em trâmite 
no Congresso Nacional é mais 
um ato que violenta os direitos da 
mulher. Isso porque o texto iguala 
a idade mínima entre homens e 
mulheres para a aposentadoria. Hoje, 
até mesmo pela diversas jornadas 

de atividades e responsabilidades 
que elas desempenham, as 
mulheres se aposentam com 
cinco anos a menos de idade.

A ex-reitora da Uerj Nilcea Freire 
esteve presente e foi homenageada 
por sua trajetória dentro e fora 
da universidade. Nilcea falou 
da necessidade de se defender 
a manutenção da existência da 
universidade. Ela recordou sua 
entrada na universidade, ainda 
durante o período ditatorial militar, 
e revelou a saudade que guarda da 
instituição ‘rica’ em conhecimento, 
e que ao longo de seus mais de 
60 anos serviu de referência para 
outras instituições de ensino. “Não 
temos tido valorização por esse 
desempenho. Tenho esperança 
quando olho nas ruas, as marchas, 
os movimentos, as mulheres e, 
principalmente, as jovens mulheres 
negras que lutam para se afirmar 
numa sociedade machista”, afirmou.

A coordenadora geral do 
Sintuperj, Regina de Souza, 
mencionou a importância de uma 
mulher estar ocupando a direção 
de um sindicato, ressaltando 
a necessidade de as mulheres 
estarem cada vez mais a frente das 
decisões e das lutas. Ela fez a leitura 
de uma mensagem preparada 
especialmente para o evento.

Pelo Diretório Central dos 
Estudantes, Natália Trindade 
afirmou que a participação da 
mulher na política aflora o amor às 
instituições, e é através deste que 

As mulheres foram homenageadas no campus Maracanã da Uerj
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a Uerj será mantida. Na mesma 
linha, também destacou o papel 
preponderante das mulheres na 
solução da crise econômica pela 
qual passa o Estado. “Queremos 
uma UERJ nova. Que respeita as 
mulheres gestantes, que pague 
bolsa. Que trate do gênero na sala 
de aula. Que professor não assedie 
estudante. Uma nova política 
feminista. E tem que ser feita 
por mulheres, defendeu”. Natália 
lembrou, ainda, das trabalhadoras 
terceirizadas, dizendo que toda a 
comunidade da Uerj precisa dar 
proteção a essas trabalhadoras.

Também presente à homenagem, 
a presidente da Associação dos 
Funcionários do Instituto Oswaldo 
Cruz, Justa Helena, levou todo o 
apoio dos trabalhadores da Fiocruz 
à luta das mulheres ligadas à Uerj, 
bem como de toda a comunidade 
universitária. Helena lembrou 

que somente em 2016 foram 132 
mortes registradas de mulheres 
por feminicídio. Ela defendeu um 
movimento em defesa do respeito 
às mulheres e também criticou as 
perdas das mulheres na reforma 
da Previdência em tramitação.

Integrante do Coletivo partidA 
femininA, a estudante Adália 
afirmou que é mais difícil se 
manter na universidade do que 
entrar nela. Ela revelou não 
entender a diferenciação entre 
homens e mulheres, que faz com 
que as melhores oportunidades 
de estágio sejam ocupadas por 
eles, enquanto que elas ficam 
com o que ‘sobra’. E que, ainda 
de acordo com ela, paga pouco. 

Ela relatou sua experiência como 
estudante da Uerj. Segundo ela, 
devido às baixas remunerações para 
os estágios oferecidos às mulheres, 
ela tem de conciliar a faculdade com 

outro trabalho em um shopping. 
Devido a isso, ela acaba chegando 
atrasada às aulas e comprometendo 
sua formação. Ela também criticou 
o assédio que, segundo ela, são 
promovidos por alguns docentes, 
afirmando que estes precisam 
aprender a respeitar as mulheres.

O evento contou ainda com  uma 
entrega de sete kits com camisas e 
flores a sete mulheres homenageadas. 
Os kits foram entregues por homens 
que acompanhavam o evento, 
como uma forma de reverência.

Pelo Sintuperj, estiveram 
presentes ao evento os 
coordenadores gerais  Jorge Luís 
Mattos  (Gaúcho) e Regina de 
Souza, uma das homenageadas; 
a coordenadora de Saúde e 
Segurança  do Trabalhador, Simone 
Damasceno, e  a coordenadora 
de Formação e Comunicação 
Sindical, Loana Saldanha.

Grande manifestação toma as ruas do Centro

As celebrações do Dia 
Internacional da Mulher ganharam 
as ruas do Centro do Rio no final 
da tarde. Reunidas em frente 
à Igreja da Candelária, uma 
multidão ecoava cantos de que 
“a violência contra a mulher não 
é o mundo que a gente quer”. 

A legalização do aborto e 
maior participação da mulher 
na política foram algumas das 

principais bandeiras defendidas 
pelas manifestantes, que também 
criticaram o governo golpista do 
presidente Michel Temer (PMDB) 
e a militarização da Polícia Militar.
As manifestantes saíram em 
passeata pela Avenida Rio Branco, 
passaram em frente à Assembleia 
Legislativa e encerraram o ato na 
Praça XV, demonstrando que elas, 
melhor do que muitos, sabem lutar.

A vereadora Marielle Franco 
(PSoL) e as deputadas estaduais 
Zeidan (PT) e Enfermeira Rejane 
(PCdoB) estiveram  presentes. 

Pelo Sintuperj, os 
coordenadores gerais Regina de 
Souza e Antônio Virgínio, além 
da coordenadora de Saúde e 
Segurança do Trabalhador, Simone 
Damasceno, marcaram presença.


