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ESPECIAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER

O

Dia Internacional da Mulher é um marco pelo reconhecimento da causa feminina e da luta por seus direitos. No entanto, mesmo com muitas conquistas, as
barreiras enfrentadas por elas ainda são grandes. Um levantamento realizado pela
Fundação Getúlio Vargas aponta que nos últimos 11 anos, só o estado do Rio de Janeiro registrou mais de 28 mil denúncias de mulheres vítimas de violência.
Ao longo dos anos, a Câmara do Rio aprovou diversas leis com o objetivo de promover o bem-estar social, equilibrar a igualdade de gêneros, incentivar e garantir
mais segurança e qualidade de vida para as mulheres. Conheça abaixo algumas delas que garantem às mulheres o reconhecimento de seus direitos.

P

COMBATE À VIOLÊNCIA

ara combater todas as formas de violência contra a mulher, reconhecer a responsabilidade do Poder Público municipal no enfrentamento
ao assédio e à violência sexual e empoderar as mulheres através de informações e acesso aos seus direitos, foi aprovada a Lei nº 6.415/2018, da
vereadora Marielle Franco, que cria a Campanha Permanente de Conscientização e Enfrentamento ao Assédio e à Violência Sexual no Município
do Rio de Janeiro.
Aprovada pelas vereadoras Veronica Costa (MDB), Fátima da Solidariedade (PSC), Luciana Novaes (PT), Rosa Fernandes (MDB), Tânia Bastos
(REPUBLICANOS), Teresa Bergher (PSDB) e Vera Lins (PP) e pelo vereador
afastado Felipe Michel, a Lei nº 6.612/2019 garante prioridade nos programas habitacionais às mulheres vítimas de violência doméstica, bem
como às vítimas do tráfico de pessoas ou de exploração sexual. A legislação determina que sejam reservadas, no mínimo, 5% das unidades habitacionais dos programas habitacionais implementados ou desenvolvidos
pela cidade do Rio.
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Como instrumento de informação na prevenção à violência contra a mulher, possibilitando às crianças, adolescentes e jovens a reflexão sobre o
respeito, sobre a cultura da paz, do entendimento e da não violência, foi
aprovada a Lei nº 6.513/2019, do vereador Dr. Gilberto (PMN), que insere
nos planos de estudos do ensino fundamental das escolas públicas e privadas do município do Rio de Janeiro conteúdos da Lei Maria da Penha (Lei
Federal n° 11.340/2006).

SAÚDE DA MULHER

A ampliação do atendimento humanizado e integral à saúde das
gestantes via centros de parto Normal e casas de parto tem o potencial de oferecer acesso à saúde de qualidade de forma ampla. Essa
melhoria do serviço público se viabiliza tanto para as gestantes de
risco habitual, com acesso ao parto humanizado em centros de parto
normal, quanto às gestantes que não compõem esse grupo, tendo
em vista a redução da demanda das estruturas hospitalares das maternidades.
Nesse sentido, foi aprovada a Lei nº 6.282/2017, da Comissão
de Defesa da Mulher, em coautoria com os vereadores Tânia Bastos, Luciana Novaes, Vera Lins, Paulo Pinheiro (PSOL), Cesar Maia
(DEM) e do ex-vereador David Miranda. A lei estabelece diretrizes
para a criação do Programa Centro de Parto Normal e Casa de Parto, para o atendimento à mulher no período de gravidez e puerpério.
Para atender ao clamor social pela atenção específica à parturiente nas
dependências de instalações hospitalares e congêneres, buscando assegurar uma experiência de parto respeitosa e acolhedora às mulheres, foi apro-
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vada a Lei nº 6.305/2017,
de autoria do vereador
Renato Cinco (PSOL), que
obriga as maternidades, as
casas de parto e os estabelecimentos hospitalares
da rede pública e privada,
a permitir a presença de
doulas durante todo o período de trabalho de
parto, parto e pós-parto imediato, sempre
que solicitadas pela parturiente.
No intuito de realizar
eventos e atividades voltados para a redução do
alcoolismo entre o público
feminino, já está em vigor
a Lei nº 6.693/2019, da
vereadora Veronica Costa,
que cria o Programa Municipal de Prevenção ao Alcoolismo entre Mulheres.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Com o objetivo de qualificar a mulher de forma a inseri-la no mercado de
trabalho e auxiliá-la na organização para um empreendimento próprio, foi
aprovada a Lei nº 5.920/2015, da vereadora Rosa Fernandes, que dispõe
sobre ações visando à capacitação profissional da mulher, chefe de família,
desempregada.
Segundo a medida, o Poder Executivo promoverá a capacitação profissional com ações que visam instituir política pública com focos na prevenção da discriminação da mulher no trabalho. A proposta também busca
estimular as empresas privadas na implementação de políticas de emprego para mulheres, a criação de cooperativas de mulheres na produção de
serviços e a capacitação profissional das mulheres, chefes de família, sem
ocupação, para inserção no mercado de trabalho ou organização para formação de um empreendimento próprio.
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UNIVERSO FEMININO:
O QUE AS NOSSAS VEREADORAS FALAM
“O objetivo da proposição é qualificar a
mulher chefe de família desempregada
para inseri-la no mercado de trabalho
ou auxiliá-la na organização para um
empreendimento próprio”
Rosa Fernandes (Lei nº 5.920/2015)

“A ampliação do atendimento humanizado das gestantes tem potencial de
oferecer o acesso à saúde de qualidade.
Atualmente, no Rio podemos contar
somente com uma casa de parto.”
Vera Lins (Lei nº 6.282/2017)

“Infelizmente, o Rio de Janeiro vem se
tornando o estado com o maior número
de violência doméstica do Brasil”
Veronica Costa (Lei nº 6.612/2019)

“O câncer de mama vitima milhares de
mulheres em nosso país. É de suma importância que haja a divulgação dos sintomas, forma de tratamento e os locais de
atendimento médico”
Teresa Bergher (Lei nº 4.562/2007)
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“O objetivo é ampliar a divulgação da
rede de atendimento à mulher vítima de
violência, nas áreas públicas de grande
circulação, além de criar uma rede de
enfrentamento e garantir os direitos
humanos e da mulher”
Tânia Bastos (Lei nº 5.963/2015)

“Por todo seu legado em prol da música
brasileira, nada mais justo do que homenagear Chiquinha Gonzaga dando seu
nome ao Dia da Mulher Compositora”
Luciana Novaes (PL nº 1.500/2019)

“O objetivo é incentivar as empresas na
contratação e na valorização da mulher
no mercado de trabalho, buscando a
igualdade de gênero no quadro de funcionários das empresas”
Fátima da Solidariedade
(PL nº 1.639/2019)
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CHIQUINHA GONZAGA: MULHER DE VANGUARDA
Todo mês de março,
desde 1999, em homenagem ao Dia Internacional
da Mulher, o parlamento
carioca concede a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga a
personalidades femininas que tenham se destacado em prol das causas
democráticas, humanitárias, artísticas e culturais
no âmbito da União, estados e municípios.
Na vida, Francisca Edwiges Neves Gonzaga, mais
conhecida como Chiquinha Gonzaga (18471935), foi uma pioneira.
Compositora, pianista e
maestrina brasileira, foi
a primeira chorona, primeira pianista de choro,
autora da primeira marcha carnavalesca com letra (“Ó Abre Alas”) e também a primeira mulher a
reger uma orquestra no
Brasil.
Considerada uma das maiores influências da música popular brasileira, era
neta de uma escrava liberta. Sua vida foi marcada pelo sucesso na música, o
desafio à sociedade patriarcal do período regencial e à luta abolicionista. A participação de Chiquinha Gonzaga no cenário artístico brasileiro foi fundamental
para a definição da identidade musical do país no início do século XX.
Na Casa legislativa, a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga
foi concedida a mulheres de destaque em várias áreas, como as cantoras
Elza Soares e Alcione, a jornalista Susana Naspolini, a nadadora Joanna
Maranhão, a ativista do movimento LGBT Jane Di Castro e a vereadora Marielle Franco, in memoriam.
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