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Direitos da Mulher:
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Especial:

      ... Apesar de cumprirmos tripla jornada, trabalhando fora e dentro de nossas
casas, muitas vezes sem apoio de nossos companheiros... É preciso PARTICIPAR
da vida política e social do Brasil para DECIDIR e LUTAR pelo que desejamos. Se

nos omitirmos continuarão DECIDINDO POR NÓS...

      ... Apesar de cuidarmos e acompanharmos ativamente o desenvolvimento de
nossos filhos na escola, no médico, na vida... conciliando esse trabalho com nos-

sos empregos e afazeres domésticos, que consomem muito de nosso tempo e
energia, é HORA DAS MULHERES UNIREM-SE. Temos menos disponibilidade que
os homens mas precisamos nos organizar, inclusive para mudar essa realidade da

divisão do trabalho desigual dentro de nossos casas.

Por que as mulheres
estão em MINORIA como prefeitas,

deputadas, vereadoras e senadoras?

Por que as mulheres
são MINORIA dentro do
MOVIMENTO SINDICAL?

SOMOS MAIORIA
Juntas podemos MUDAR A CARA do BRASIL.

   As mulheres estão em todas as atividades e

profissões, inclusive nas consideradas masculinas.

Ainda GANHAM MENOS e são poucas nos cargos de chefia.

MÊS DA MULHER 2013
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Na Central de Atendimento à Mulher todas as
mulheres poderão receber atenção adequada
quando em situação de violência. O sigilo é
absoluto e a identificação opcional. A Central
funciona com atendentes capacitadas em questões
de gênero, políticas do Governo Federal para as
mulheres, orientações sobre o enfrentamento à

Cresce número de mulheres eleitas, mas ainda SÃO POUCAS
VENCENDO PRECONCEITOS

Após a eleição da presidenta Dilma as mulheres conquistaram mais espaço na política. Em
comparação à 2008, foram eleitas 30% a mais de prefeitas em 2012, e 17% a mais de vereadoras.
Estes dados estatísticos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não são animadores porque o espaço
ocupado por mulheres nos poderes executivos e legislativos é muito pequeno.

A câmaras de vereadores de São Paulo, por exemplo, é compostas por 10% de mulheres
vereadoras. Na Câmara federal a participação das mulheres chega a 9%; no Senado 10%.

É necessário dar um basta às “oligarquias masculinas”. É preciso nos despirmos desse ranço
machista. PRECISAMOS MUDAR A CARA DO PAÍS. É urgente a eleição de mais mulheres para
postos de comando. A participação das mulheres é fundamental para a democracia do Brasil.
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Central de Atendimento à Mulher

violência contra a mulher e,
principalmente, na forma de
receber a denúncia e acolher as mulheres.
 Além de encaminhar os casos para serviços

especializados a Central fornece orientações e
alternativas para a mulher se protejer do agressor.
Ela será informada sobre seus direitos legais e  tipos
de estabelecimentos que pode procurar, como:
delegacias de atendimento especializado à mulher;
defensorias públicas; postos de saúde; instituto
médico legal, para casos de estupro; centros de
referência; casas abrigo e outros mecanismos de
promoção de defesa de direitos da mulher.

Central de Atendimento à Mulher  – Ligue 180
Funciona 24 horas, de 2a  à domingo.

A ligação é GRATUITA e o atendimento nacional

VAMOS MUDAR A CARA DO BRASIL
RADIALISTAS UNIDOS pela

AUTONOMIA DAS MULHERES, IGUALDADE
e pela construção de uma sociedade

SEM  EXPLORAÇÃO,
SEM  MACHISMO, SEM  SEXISMO,

SEM  RACISMO.

  CONTRA as MULHERES!
  PELO FIM do PRECONCEITO


