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Expediente

 Todos os dias a mulher tem que brigar 
por seus espaços, direitos, igualdade no 
trabalho, contra a violência. Problemas 
que atingem principalmente mulheres 
negras e pobres."
Enfermeira Rejane (PC do B), em solenidade no plenário em 
homenagem às mulheres  

O investimento na prevenção de 
doenças, além de beneficiar o próprio 
cidadão, também reduz os gastos 
do Estado com medicamentos e 
internações."
Ana Paula Rechuan (PMDB), em pronunciamento sobre o 
combate ao zika vírus. 

Aulas online de 
ginástica laboral

Em mais uma iniciativa com foco 
na qualidade de vida no trabalho, 
um dos cinco eixos da Agenda 
Ambiental da Administração 
Pública (A3P), os funcionários 
da Alerj agora têm acesso a au-
las de ginástica laboral on-line. 
Nas aulas, com duração de dez 
minutos, os trabalhadores são estimulados a dar uma pausa 
no trabalho em prol da promoção da saúde, com exercícios 
que propiciam a concentração e relaxamento, aumentando a 
disposição e efi ciência, evitando lesões e otimizando também 
a produtividade. “A ginástica laboral começou na Informática, 
e buscamos uma forma de permitir o acesso para todos os 
servidores. Sustentabilidade é mudança de hábitos, e por que 
não começar com a forma como lidamos com o computador?”, 
sugere Geiza Rocha, subdiretora do Fórum de Desenvolvimento 
Estratégico do Rio e coordenadora da A3P da Alerj.
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E m 31 de outubro de 2010: o país viu, pela pri-
meira vez, uma mulher ser eleita presidente 
da República. Dilma Rousseff ganhou de José 
Serra a disputa pelo Palácio do Planalto no 

segundo turno, com 55,7 milhões de votos. Outra mulher, 
a ex-ministra Marina Silva, estava no páreo. Conquistou 
19 milhões de votos no primeiro turno.
Em 24 de fevereiro de 1932: uma situação como essa seria 
inimaginável – há apenas 84 anos. Nesta data, hoje con-
siderada histórica, o voto feminino foi assegurado, após 
intensa campanha nacional, no Código Eleitoral Provisório, 
no governo de Getúlio Vargas.

A mudança foi considerada uma vitória à época, embora 
o voto fosse permitido apenas às mulheres casadas, com 
autorização dos maridos, e às viúvas e solteiras com ren-
da própria. Só dois anos depois elas garantiram que, pela 
primeira vez, a Constituição Federal de 1934 consagrasse 
o princípio de igualdade entre os sexos, com o direito do 
voto feminino e as garantias de proteção ao trabalho fe-
minino. 

Até a conquista da cadeira presidencial, as mulheres 
percorreram longa trajetória para assegurar o direito de 
votar e de serem eleitas. Das urnas à tribuna, destacou-se 
um grupo de precursoras. Elas contribuíram para o espaço 

público ocupado pelas mulheres atualmente. Vanguardis-
tas, conquistaram o título de pioneiras da política nacional 
como prefeitas, governadoras e eleitoras – antes mesmo da 
conquista do voto feminino em 1932.

Para o cientista político Paulo Silvino Ribeiro, é ne-
cessário, ainda hoje, conscientizar a sociedade a respeito 
da importância da participação feminina na política. “Os 
partidos precisam ampliar o diálogo com as mulheres e 
entender suas demandas políticas”, diz o professor de 
Sociologia da Fundação Escola de Sociologia e Política de 
São Paulo (FESPS). E mais: “É preciso educação política 
para homens e mulheres”.

Pioneirismo potiguar
Na década de 1920, em Mossoró, no Rio Grande do Nor-

te, Celina Guimarães Viana tornou-se a primeira mulher a 
votar no Brasil. Ela pediu em um cartório para ingressar 
na lista dos eleitores daquela cidade e votou nas eleições 
de 5 de abril de 1928. O estado potiguar foi o primeiro a 
regulamentar seu sistema eleitoral, acrescentando um artigo 
que definia o voto “sem distinção de sexo”.

O caso ficou famoso até fora do Brasil, mas a Comissão 
de Poderes do Senado, não aceitou e anulou o voto – o que 
não impediu que a iniciativa marcasse a inserção da mulher 

SYMONE MUNAY, GABRIEL DESLANDES E FELIPE TEIXEIRA
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A atual bancada feminina da Alerj, que tem se mobilizado por mais direitos e temas como o combate ao zika vírus

Foto: Rafael Wallace

Luíza Alzira Soriano (foto), 
primeira prefeita do Brasil

Celina Guimarães Viana, 
primeira mulher a votar

1928
Carlota Pereira de 
Queiroz, primeira 
deputada federal

1934
Carlota Pereira de Queiroz, 
conquista do voto 
feminino

1932
Eunice Michiles 
Malty - primeira 
mulher a ocupar 

um lugar no Senado 
Federal depois da 

Princesa Isabel.

1979LINHA DO 
TEMPO:

Uma volta ao passado 
na luta feminina na 
política brasileira. 

Esther de Figueiredo 
Ferraz, primeira ministra 

1982
1986 - Iolanda Fleming, 

primeira governadora 

1989 - Lívia Maria Pio, 
primeira candida à 

presidência da República

1986 e 1989
 Dilma Rousseff, primeira 

presidente do Brasil

2010

na política do país.
No mesmo estado, também em 1928, Luíza Alzira Soriano 

Teixeira foi eleita, na cidade de Lajes, a primeira prefeita 
do Brasil e da América Latina. A eleição foi indireta, o que 
permitia o voto apenas de pessoas delegadas. Três déca-
das depois, outra nordestina, Aldamira Guedes Fernandes 
(1924-2013), ganhou as eleições em Quixeramobim, no 
sertão do Ceará. Tornou-se a primeira prefeita eleita por 
voto direto.  

Mais uma vez o Rio Grande do Norte foi pioneiro no 
cenário político do Brasil. Não bastasse a naturalidade de 
Aldamira e de Celina Guimarães, saiu do remoto interior 
de Currais Novos a primeira mulher deputada estadual do 
Brasil, Maria do Céu Fernandes, que chegou à Assembleia 
Legislativa em 1934, aos 24 anos.

Já na Região Norte do país, a professora Iolanda Ferreira 
Lima tornou-se  a primeira mulher a governar um estado 
brasileiro: o Acre. No dia 14 de maio de 1986, Rio Branco 
parou para receber representantes de todos os estados 
brasileiros na solenidade de posse.

Baixa representatividade
Apesar de serem maioria entre os eleitores brasilei-

ros (52,1% nas eleições de 2014), as mulheres ainda têm 
baixa representatividade na política. Dos 513 deputados 
federais na Câmara, 51 (9,9%) são  mulheres. No Senado, 
12 das 81 cadeiras (14,8%) são ocupadas por  elas. N os 27  
estados brasileiros, apenas Roraima tem uma governado-
ra. De acordo com dados da União Interparlamentar (UIP), 
organização parceira da ONU que registra informações de 

parlamentos, o Brasil aparece em 116º 
lugar no ranking mundial de países 
com mulheres na política.

A Lei Federal 12.034/09 determina 
que os partidos políticos nacionais 
devem reservar o mínimo de 30% para 
candidatura  feminina, medida  que  
nem sempre é respeitada. Segundo o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas 
eleições de 2014,  12,05% dos candida-
tos ao cargo de governadores eram mu-
lheres  e  1 9,77% , foram candidatas ao 
Senado . No Rio, 508 (28,1%) mulheres 
concorreram ao cargo de deputada es-
tadual, mas apenas 9 foram eleitas,  ou 
seja, 12,8% do total de parlamentares 
da Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj).

A presidente da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) que apurou causas 
e meios de combate à violência contra a 
mulher, deputada Martha Rocha (PSD), 
acredita que faltam incentivos para 
que a mulher ganhe mais espaço na 
política: “Embora nós tenhamos 52% da 
população feminina e, na última elei-
ção, mais de seis mil mulheres tenham 
concorrido a um cargo, o fato é que, no 
caso do Rio, houve uma diminuição da 
participação das mulheres”.

Para a parlamentar, a baixa presen-
ça no Parlamento é consequência da 
dupla jornada de trabalho feminina: 
“Hoje, as mulheres trabalham mais 
cinco horas semanais que os homens. 
Quando eles são solteiros, terceirizam 
as tarefas domésticas, mas, quando 
se casam, as transferem para as mu-
lheres”. 

A deputada defende medidas como 
políticas de promoção de igualdade de 
gênero e reserva de participação das 
mulheres nos partidos. “Já temos as 
cotas para obrigar as candidaturas e, 
tão importante quanto isso, é dedicar 
uma reserva de cadeiras para as mu-
lheres”, diz Martha Rocha.

AS NOTÁVEIS DO PALÁCIO
Em 1933, o Palácio Tiradentes 

recebia Almerinda Farias Gama, 
única mulher delegada eleitora, que 
participou do processo de escolha 
dos representantes classistas para a 
Assembleia Constituinte.

No ano seguinte, a paulista Carlota 
Pereira de Queiroz vai à tribuna como 
a primeira brasileira a votar - com base 
no novo Código Eleitoral de 1932 - e 
ser eleita deputada federal. Ela entrou 
para a Assembleia Nacional Consti-
tuinte, no Governo Getúlio Vargas, e 
permanece até 1937. 

Porém, a grande representativi-
dade das mulheres no parlamento 
fl uminense se deu com a  fusão dos 
estados do Rio de Janeiro e da Gua-
nabara, em 1975, criando apenas uma 
unidade federativa: o estado do Rio 
de Janeiro. A Assembleia Legislativa 

do Rio de Janeiro contava com 94 
parlamentares, eleitos em novembro 
de 1974 - ainda pelas duas unidades 
federativas. Desse grupo, havia ape-
nas quatro mulheres. As deputadas 
Hilza Maurício da Fonseca (MDB), 
Maria Rosa Silva Almeida (MDB), 
Sandra Martins Cavalcanti de Albu-
querque (ARENA) e Sandra Raggio 
Salim (MDB).

Dentre as parlamentares que se 
destacaram como as primeiras vozes 
feministas na Alerj podemos destacar 
Heloneida Studart, Lucia Arruda, Jan-
dira Feghali, Lucia Souto, Cida Diogo, 
Cidinha Campos, Jurema Batista 
e Inês Pandeló, entre outras. Todas 
participantes de movimentos sociais, 
militantes feministas e fi liadas aos 
partidos ditos de esquerda.

Jurema Batista, eleita em 2002

Heloneida Studart eleita em 1978Cidinha Campos, eleita em 1998

Cida Diogo, eleita em 1999

Fotos: Rafael Wallace



Onúmero de mulheres en-
carceradas no Brasil au-
mentou 567% entre 2000 
e 2015, passando de 5.601 

presas para 37.380. No estado do Rio, 
apenas entre os anos de 2013 e 2014, o 
número de detentas passou de 1.618 para 
4.139, um salto de 155%. Esses dados fa-
zem parte do relatório Mulheres, Meninas 
e Privação de Liberdade no Rio de Janeiro, 
elaborado pelo Mecanismo de Prevenção 
e Combate à Tortura do Estado (MEPCT). 
O documento, inédito, será apresentado 
para a Comissão de Defesa dos Direitos 
da Mulher da Alerj.

Atualmente, as mulheres são 7% da 
população prisional nacional, colocando o 
Brasil em quinto lugar no mundo. Porém, o 
relatório aponta que no estado do Rio não 
existe presídio construído especialmente 
para mulheres e, muitos dos que elas ocu-
pam, surgiram após adaptações feitas em 
prédios destinados para outros fi ns. Como 
exemplo, a própria penitenciária Talavera 
Bruce, no Complexo de Gericinó, zona 
Oeste da capital fl uminense, que já foi um 
convento, ou a penitenciária Nilza da Silva 
Santos, localizada no norte fl uminense, que 
antes acolhia homens. "Não existir um pre-
sídio pensado para presas, talvez refl ita a 
concepção de que as mulheres criminosas 
são mais inferiores que os já inferiorizados 

homens que cometeram crimes", explicou 
Renata Lira, integrante do MEPCT.

Presidente da Comissão da Mulher, 
a deputada Enfermeira Rejane (PC do B), 
lembra que o parlamento está atento a es-
sas questões e realizou visitas ao presídio 
Talavera Bruce. "Vamos propor medidas 
de melhoria para essas mulheres que se 
encontram privadas de liberdade", disse 
a parlamentar.

 
Tráfi co: crime mais comum

 Conselheira da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) e ex-presidente do 
Conselho Penitenciário do Estado, Maíra 
Fernandes explica que cerca de 46% das 
mulheres presas no estado do Rio foram 
condenadas por envolvimento com tráfi co 
de drogas. "Muitas entram para o crime 
por infl uência de algum parceiro ou por 
difi culdades fi nanceiras", afi rmou.

Maíra cita um estudo realizado pelo 
Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ 
(Ladih), mostrando que cerca de 40% das 
mulheres presas já foram agredidas fi sica-
mente por parceiros, sofreram estupro ou 
foram  baleadas."Muitas, por amor ou por 
medo, acompanham os companheiros no 
crime e algumas também o escolhem como 
alternativa até para sustento da família”, 
enfatizou Maíra.

O mesmo levantamento mostrou, ainda, 
que cerca de 60% das detentas afi rmaram 
não receber visitas na prisão. Das que 
recebem, metade são visitadas só pela 
mãe e apenas 14% se encontram com o 
marido ou companheiro. Maíra ressaltou 

que a falta de contato das presas com 
a família as abala psicologicamente: “É 
comum essas mulheres serem detidas e 
não poderem avisar a ninguém. Elas fi cam 
sem saber o que aconteceu com seus fi lhos. 
Quando o homem é preso, sua família se 
mantém. Sua mulher dá apoio para ele na 
prisão e o espera. Não é à toa que vemos 
fi las quilométricas nos presídios mascu-
linos, que começam a ser formadas de 
madrugada. Já em uma unidade prisional 
feminina não vemos quase ninguém em 
dia de visitação”.

O relatório do Mecanismo aponta que 
a Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária (Seap) começou a elaborar o 
Plano Estadual de Políticas para Mulheres 
Privadas de Liberdade. Segundo Renata 
Lira, a iniciativa é positiva, mas ainda 
não é possível avaliar. Para a integrante 

MULHERES PRESAS:
DRAMA E ABANDONO

RELATÓRIO MOSTRA AUMENTO DE MAIS

DE 150% NO NÚMERO DE PRESAS NO RIO

do Mecanismo, a existência de uma Uni-
dade Materno-Infantil nas dependências 
da Penitenciária Talavera Bruce refl ete 
uma preocupação diferenciada com as 
mulheres. "Exemplo de boa prática ins-
titucional, porém, todo estabelecimento 
penal destinado a mulheres deve possuir 
berçário, com espaço para o cuidado dos 
fi lhos e amamentação até os seis meses 
de idade, e isso, não acontece em  outras 
unidades, principalmente fora da região 
metropolitana", frisou Renata.

Presidente da Comissão de Defesa dos 
Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, o 
deputado Marcelo Freixo (PSol) classifi ca a 
situação das mulheres presas como desuma-
na. "Elas têm seus direitos mais elementares 
violados". Pensando nisso, o parlamentar  
junto com os deputados Flavio Serafi ni, 
Eliomar Coelho, Paulo Ramos (todos do 
PSol) e Dr. Julianelli (Rede), determinaram 
a proibição do uso de algemas em presas 
grávidas durante o trabalho de parto ou no 
período de recuperação após o nascimento 
do bebê. A Lei 7.193/16, segundo Freixo, de-
termina que eventuais situações de perigo 
à presa ou a terceiros devem ser controladas 
por meios não coercitivos. “Através do bom 
debate político, a Alerj entendeu que a mu-
lher grávida não pode dar à luz algemada. 
A lei é óbvia, mas conserta uma realidade 
absurda”, explicou Freixo.

Pesquisa mostra que, ao contrário dos homens, presas têm poucas visitas e muito pouco suporte de familiares e amigos
~

BUANNA ROSA E 

VANESSA SCHUMACKER

Comissão visitou Talavera Bruce
Fonte: Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ

Foto: Rafael Wallace
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PERFIL DAS DETENTAS:

78% têm até 27 anos• 

77% negras ou pardas• 

82% solteiras • 

9,8% analfabetas• 

SOLIDÃO



Maria*, 40 anos, empregada doméstica. No Car-
naval de 2012, seu fi lho Rafael*, então com 19 
anos, foi preso por porte de drogas. Na época, os 
dois eram moradores do bairro de Nova Campi-

nas, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do estado. Desde 
a prisão de seu fi lho, Maria viu sua rotina mudar completamente. 
Rafael está cumprindo a condenação na Penitenciária Plácido Sá 
Carvalho, que faz parte do Complexo Penitenciário de Gericinó, em 
Bangu, zona Oeste. Ele foi condenado a cinco anos e seis meses 
em regime fechado. “Foi uma dura mudança para a minha vida. 
Todos os dias eu oro para que tudo isso acabe”, desabafa.

Por conta do trabalho, Maria só consegue visitar seu fi lho nos 
fi ns de semana. Até meados de 2015, a rotina da empregada do-
méstica era assim: ela pegava uma senha na entrada do presídio, 
entregava a carteirinha que possui seus dados e os do fi lho e ia 
para a revista: “Eu tinha que fi car nua na frente das agentes pe-
nitenciárias. Agachava três vezes de frente com a perna aberta, 
levantava os seios, agachava mais três vezes de costas e por fi m 

abaixava a cabeça em direção ao chão, com o quadril para o alto 
e tinha que olhar para as agentes por entre as pernas. Era com-
pletamente humilhante”, relatou. “Se as agentes desconfi assem 
que a visitante estava escondendo algo, elas chamavam duas 
testemunhas e faziam o toque”.

 
Pelo fi m da humilhação: Scanners corporais

 Para acabar com a revista vexatória, a Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em maio passado, as 
leis 7.010/15 e 7.011/15, dos deputados Marcelo Freixo (PSol), Jorge 
Picciani (PMDB) e André Ceciliano (PT). As normas proibiram a 
prática nos visitantes do sistema prisional e das unidades socio-
educativas do estado.

 Para Freixo, a lei repara uma injustiça com os familiares dos 
presos. "Muitos desistem de visitar, prejudicando o papel do 
sistema penitenciário, que deveria ser o da ressocialização. Uma 
pesquisa da ONG Rede Justiça Criminal mostra que, a cada dez 
mil pessoas revistadas dessa forma em São Paulo, em menos de 
três foram encontrados objetos, nunca uma arma", relatou. Com-
pletando o pensamento de Freixo, Ceciliano acredita que muitos 
familiares voltarão a visitar os presos. "Eles têm que conhecer seus 
direitos, denunciar, para fazer valer a lei. E nós vamos fi scalizar e 
dar condições do governo investir em tecnologia", afi rmou.

 De acordo com a Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária (Seap), atualmente, o estado do Rio possui 46.640 
presos distribuídos em 51 unidades prisionais, que recebem, em 
média, dois mil visitantes por dia. Dessas pessoas, a maioria é 

HUMILHAÇÃO

ELAS sAO LIVRES,
MAS NaO DO VEXAME

No sistema penitenciário, as 
mulheres são as que mais sofrem, 
mesmo quando não são as detentas

Alerj de olho

Comissões vão apurar falta de 
instalação dos equipamentos

No fi m de fevereiro, o presidente da 
Alerj, deputado Jorge Picciani pediu que 
as comissões de Direitos Humanos e de 
Segurança da Casa, respectivamente 
presididas pelos deputados Marcelo 
Freixo (PSol) e Martha Rocha (PSD), fi -
zessem uma apuração para saber por que 
os scanners ainda estão encaixotados. 
Segundo Picciani, apenas cinco dos 50 
equipamentos estariam funcionando. 
As comissões já se reuniram com o se-
cretário da Seap, Coronel Erir Ribeiro, e 
aguardam o envio de um relatório. 

A Seap informou, ainda, que até o 
fi nal de abril todos os scanners recebi-
dos estarão instalados e em operação. 
Dezesseis unidades prisionais já contam 
com os equipamentos, que vão funcionar 
assim que o treinamento de pessoal para 
operação, que já está em andamento, for 
concluído. (colaborou André Coelho)

 
*nomes fi ctícios para garantir a 
privacidade dos personagens

Alerj doou recursos para a compra dos  scanners, evitando as revistas vexatórias

CAMILLA PONTES
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composta por mulheres.
 Com a aprovação das leis, a secre-

taria procurou reforçar outras formas 
não vexatórias de revistas, pois não 
tinha recursos e nem previsão para a 
compra dos scanners corporais. Diante 
da alegação da Seap, a Alerj doou para 
a secretaria, em maio, R$ 19,1 milhões 
e para o Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas (Degase) mais R$ 9,8 
milhões, para a compra de 50 scanners 
corporais, sendo 33 para a Seap e 17 
equipamentos para o Degase. Maria 

sentiu mudanças após a aprovação das 
leis, por não precisar mais tirar a roupa, 
e diz que os familiares dos presos dese-
jam, acima de tudo, um tratamento mais 
humanizado. “Nos sentimos culpadas e 
tão punidas quanto os presos. Sabemos 
dos erros que eles cometeram, mas 
errar é humano e persistir é que não 
pode. Como família, acreditamos na 
segunda chance, então a sociedade e 
o Estado devem nos ajudar a reintegrar 
e a socializar aquele que errou. Eu não 
mereço ser maltratada”. 

~

~
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P  ela segunda vez em menos 
de seis meses, uma mulher 
transgênero é homenage-

ada na Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A 
ativista Bruna Gurgel, que atua na 
inclusão social, na valorização e no 
reconhecimento de travestis, transe-
xuais e transgêneros, foi uma das dez 
mulheres que receberam o Diploma 
Mulher Cidadã Leolinda Figueiredo 
Daltro em cerimônia no último dia 8 
de março, Dia Internacional da Mu-
lher. Em dezembro, Gilmara Cunha 
recebeu a Medalha Tiradentes pelo 
trabalho com grupos LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais e transexuais) no 
Complexo da Maré, se tornando a 
primeira transexual a obter a mais 
importante honraria do estado.

Bruna Gurgel, de 36 anos, é vice-
presidente do Grupo Transdiver-
sidade Niterói (GTN) e integra o 
Conselho Municipal dos Direitos 
LGBT de Niterói. Ela realiza palestras 
de sensibilização sobre a causa em 
instituições de ensino e empresas, e 
participou da capacitação dos agen-
tes de saúde quanto ao respeito e uso 
do nome social das pessoas trans. 
Também é responsável pelo Prepara 
Nem Niterói, um curso preparatório 
para o Enem voltado para travestis 
e transexuais. (Veja entrevista no 
box ao lado.)

Na sessão solene conduzida pela 
deputada Enfermeira Rejane (PCdoB), 
presidente da  da Comissão de Defe-
sa dos Direitos da Mulher da Alerj, 
a condecoração também foi conce-
dida a outras homenageadas, todas 
atuantes nos movimentos sociais 
de mulheres: Regina Coeli, Carmen 
Lúcia Fogaça, Lilia Pougy, Thereza 
Christina de Miranda, Maria da 
Glória Costa, Raimunda de Jesus, 
Eliete Cunha, Crisoleide Dorigo, e 
Maria da Penha Macena.

 UM PALÁCIO 
DE HISTÓRIAS

COLUNA

A pioneira da tribuna

No dia 10 de novembro de 1934, no 
plenário do Palácio Tiradentes, a Mesa 
Diretora, sob a presidência do ministro 
Hermenegildo de Barros, presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, iniciava 
o recebimento dos diplomas dos 254 
deputados constituintes eleitos.

Entre eles uma única mulher, Carlota 
Pereira de Queiroz. A médica paulista, 
então com 42 anos de idade, entrava 
para a história política como a primeira 
deputada federal eleita na legenda da 
Chapa Única por São Paulo.

"Representante feminina, única 
nesta Assembleia, sou, como todos 
que aqui se encontram, uma brasilei-
ra integrada no destino do seu país e 
identifi cada para sempre com os seus 
problemas", disse em seu primeiro dis-
curso na Casa legislativa, onde integrou 
a Comissão de Saúde e Educação.

Sua fala na cerimônia de posse foi 
marcada pela solidariedade humana e 
pela preocupação com as diferenças. 
"Um povo que se divide em duas ca-
tegorias de indivíduos, de um lado os 
homens e de outro as mulheres, será 
sempre um povo fraco", disse.

Carlota havia participado ativamen-
te da Revolução Constitucionalista, 
movimento de contestação à Revolução 
de 1930, ocorrido em São Paulo em 1932, 
onde esteve à frente de 700 mulheres 
na assistência aos feridos.

Foto:Divulgação
Foto: Amanda Alexandre

SYMONE MUNAY

A  bancada feminina da Alerj 
entregou ao secretário de 
Estado de Saúde, Luiz An-

tônio Teixeira Junior, uma indicação 
legislativa que prevê a distribuição 
gratuita de repelentes às mulheres 
grávidas. A preocupação das parla-
mentares é quanto ao vírus da Zika, 
que pode causar a microcefalia em 
bebês recém-nascidos. A indicação 
foi entregue durante o evento 'Xô, 
Zika', realizado no Dia Internacional 
da Mulher (08/03) em parceria pelas 
deputadas da Alerj e a Secretaria de 
Estado Saúde (SES).

Ana Paula Rechuan (PMDB) res-
saltou que além da indicação legis-
lativa, a Alerj tem aprovado leis para 
prevenir a proliferação do vírus da 
Zika e diminuir os focos do mosqui-
to Aedes Aegypti, transmissor da 
doença: "Temos a lei que autoriza a 
entrada de agentes comunitários de 
saúde nas residências mesmo fecha-
das, e a norma que estipula multas a 
estabelecimentos que tiverem foco 
do mosquito", lembrou.

Acolhimento
Segundo dados da SES, entre novem-

bro de 2015 e fevereiro de 2016 já foram 
notifi cados 261 casos de microcefalia no 
estado do Rio. Desses, 255 ainda estão 
em estudo, dois foram ocasionados por 
infecção congênita, que pode ter sido 
causada pela zika, e quatro já foram 
descartados. O secretário Luiz Antônio 
afi rmou que foi estabelecida uma força-
tarefa entre a pasta e o Corpo de Bom-
beiros para ajudar na conscientização da 
população. Atualmente, 800 militares já 
foram treinados e diariamente 200 pro-
fi ssionais realizam visitas e inspeções 
às residências.

"Além da prevenção, a secretaria esta-
beleceu um tratamento diferenciado para 
o acolhimento de gestantes que geraram 
fetos com microcefalia. Elas estão sendo 
direcionadas ao Instituto Estadual do 
Cérebro. Uma equipe multiprofi ssional 
também está tratando e acolhendo as 
crianças com microcefalia" explicou 
Luiz Antonio.

No evento foram distribuídas cartilhas 
com orientações de prevenção. Entre as 
dicas, principalmente para as grávidas, 
estão o uso de repelentes com a substân-
cia DEET e a icaridina e a utilização de 
roupas de mangas compridas e meias e 
sapatos fechados. Para eliminar os focos 
do mosquito é necessário não deixar 
água parada em pneus, caixas d'água 
ou qualquer outro recipiente.

Bancada feminina se 
mobilizou para alertar sobre 
combate a zika e dengue

Representantes de 
movimentos recebem o 
Diploma Mulher Cidadã 
Leolinda Figueiredo Daltro

GUSTAVO NATÁRIO

Deputadas engajadas
BANCADA FEMININA

O evento na Alerj teve a participação do secretário de Saúde Luiz Antonio Teixeira 

Foto: Lucas Moritz

HOMENAGEM

Alerj homenageia mulheres

O plenário da Alerj fi cou lotado para homenagear as lideranças femininas 

ISABELA CABRAL

Como é a visibilidade das pesso-
as transgênero hoje no Brasil?
O movimento LGBT tem cerca de 
30 anos no país e só há uns cinco  
a gente começou a ter mais força e 
visibilidade. Essa representativida-
de é importante, pois cria exemplos 
que inspiram os mais jovens. Não 
basta falar das pessoas trans, é 
essencial abrir o lugar de fala. Só 
quem sente na pele diariamente 
pode falar. Um prêmio como o da 
Alerj mostra nossos avanços, pois 
nos reconhece enquanto cidadãs 
e cidadãos.

Como é o espaço das mulheres 
trans na militância feminis-
ta?
Temos conseguido um diálogo bem 
aberto, bastante acolhimento das 
nossas demandas. É importantís-
simo incluir as mulheres trans, 
que  sofrem muita discriminação. 
Estamos criando os espaços para 
as reflexões, mas ainda há muita 
resistência. É preciso unir todas 
as mulheres nessa luta contra es-
semachismo tão enraizado.

Por que usar o nome e os prono-
mes corretos das pessoas trans 
é importante?
Essa é uma demanda de mais de 15 
anos na luta política da população 
trans. O respeito ao nome social é 
importante porque nos traz um mí-
nimo de conforto nos ambientes que 
ocupamos. É muito simples tratar 
alguém pelo nome que se pede. Ir 
contra, demonstra falta de respeito 
e uma agressão enorme. Nos exclui 
da convivência em sociedade.

ENTREVISTA: 
BRUNA GURGEL

Foto: Vitor Soares
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Como é a disponibilidade de aten-
dimento para a saúde da mulher 
com deficiência no país?

Existem grandes obstáculos. Já co-
meça pelas portas dos postos de 
saúde, consultórios e hospitais, que 
não seguem as normas do Ministé-
rio da Saúde. Por exemplo, a pessoa 
com deficiência precisa ingerir uma 
grande quantidade de líquido para 
fazer uma ultrassonografia 
e depois não tem como ir ao 
banheiro. Na hora do exame 
ginecológico, como alguém 
com uma lesão medular que 
causa espasmos vai ficar 
na posição daquele equi-
pamento usual? Na maioria 
das vezes, o ginecologista e 
obstetra não tem esse enten-
dimento. Quando tive meus 
dois fi lhos, meu professor 
foi meu obstetra, porque 
nenhum outro médico quis 
me atender. As pessoas ten-
dem a se afastar do que não 
dominam. A maioria desconhece a 
necessidade de adaptação de alguns 
equipamentos e procedimentos. Os 
profissionais de saúde não têm isso 
contemplado nas universidades.

Uma pesquisa da Rede Interna-
cional de Mulheres com Defici-
ência apontou que 40% delas são 
vítimas de violência doméstica e 
12% vitimas de estupro. Por que 

a mulher com deficiência é mais 
sujeita a abusos? 
Acredito que os números sejam até 
maiores. O principal problema é a 
dependência. Na maioria dos casos, 
financeira, já que a mulher ainda tem 
com frequência papel secundário, com 
o homem saindo de casa para ganhar 
dinheiro, o homem mandando. A 
mulher com deficiência pode não ter 
condições de sair da residência para 

ir a uma delegacia especializada da 
mulher. Se não é oferecida a infraes-
trutura que ela precisa para sair do 
ambiente de opressão, a vítima vai 
continuar a ser explorada, abusada, 
estuprada, o que for.

Qual é o olhar da sociedade sobre 
a mulher com deficiência?

Por mais que a gente demonstre o 

contrário, muita gente ainda acha que 
não podemos ser mães, não podemos 
namorar. As pessoas têm dificuldade 
de enxergar a mulher com deficiência 
por meio da sexualidade. Ela é sempre 
assexuada. A deficiência é vista como 
algo de menos valor. Nossa sociedade 
é muito voltada para aquele ideal de 
mulher perfeita, para a estética. Já 
com os homens em geral não há es-
sa cobrança tão grande, então para 

o homem com deficiência 
também acaba sendo um 
pouco diferente.

No que é preciso avançar 
para garantir os direitos 
dessas mulheres?

Temos que conscientizar 
todas as pessoas, todos os 
dias. Às vezes, as próprias 
mulheres têm preconceito, 
por desconhecimento. Ho-
je fala-se muito na luta da 
mulher negra, por exemplo, 
mas não se fala em mulher 

indígena ou mulher com deficiência. 
É preciso dar oportunidade para que 
a mulher com deficiência tenha vez e 
voz. As políticas públicas destinadas 
a essa parcela da população ainda são 
muito precárias, em todos os níveis de 
governo. Apesar de bastante luta, ainda 
não conseguimos avançar muito. Tal-
vez até por falta de conscientização do 
movimento de mulheres como um todo 
sobre nossas questões e desafios.

ENTREVISTA    TÂNIA RODRIGUES (PDT) 

Quando a luta é ainda maior
ISABELA CABRAL

Se a população feminina precisa 
lutar para conquistar direitos, 
uma parte dela enfrenta ain-

da mais difi culdades: as mulheres com 
defi ciência. Segundo o último censo do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatís-
tica (IBGE), de 2010, 26,5% das brasileiras 
têm algum tipo de defi ciência. A deputada 
Tânia Rodrigues (PDT), vice-presidente 
da Comissão da Pessoa com Defi ciência 
da Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro (Alerj), acredita que a falta 
de informação é o principal problema. Em 
entrevista ao Jornal da Alerj, a parlamen-
tar aborda a falta de acessibilidade dos 
estabelecimentos e equipamentos para os 
cuidados médicos femininos e dos abusos 
sofridos pelas mulheres com defi ciência. 
Tania, que se tornou cadeirante devido 
à paralisia infantil, é médica e fundou 
em 1981 a Associação Niteroiense dos 
Defi cientes Físicos (Andef).

Como é a disponibilidade de aten-
dimento para a saúde da mulher 
Como é a disponibilidade de aten-

Foto: Thiago Lontra

Foto: Thiago Lontra


