Dia da Mulher é comemorado com diversas ações no Rio
Grande do Sul
Data: 08/03/2011
Veículo: Bom Dia RS
O ano de 2011 é especialmente saudado pelas brasileiras por ser o primeiro
em que governa o País uma mulher como Presidenta da República. Apesar dos
avanços, as mulheres ainda lutam pela igualdade de direitos e pelo fim da
discriminação. Por isso, no RS, o Governo do Estado realiza diversas
atividades em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8
de março. As principais ações de saúde, trânsito foram antecipadas, uma vez
que a data, este ano, ocorre em meio ao Carnaval.
A tradição de celebrar o movimento de libertação das mulheres remonta à
grande vontade do Governo gaúcho em valorizar a contribuição feminina na
construção de um novo ciclo político no Estado, principalmente depois da
criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres do RS. Por isso, com o
slogan "Todos os nossos dias serão da mulher", a titular da pasta, Márcia
Santana, fará o lançamento do site oficial (www.spm.rs.gov.br), que contará
com a prestação de serviços de informações relevantes para as mulheres, no
dia 8 de março.
Márcia ressalta que a data é um dia de reflexão, de símbolo e afirmação da luta
das mulheres, e destaca que no RS se comemora a criação da Secretaria de
Políticas para as Mulheres, que é um sonho e uma conquista de todos os
movimentos e de todos os organismos que lutam em defesa dos direitos
humanos das mulheres. "Queremos afirmar neste dia, o conjunto de esforços
que o governo do Estado tem para a construção de propostas para as
mulheres, meninas, em todo o território do Rio Grande do Sul", diz, ao afirmar
que o Governo está trabalhando na perspectiva do fortalecimento dos órgãos
públicos e dos gestores para fortalecer a luta das mulheres.
Sobre o Pacto Nacional de Enfrentamento de Violência contra a Mulher, no
qual o Estado é o único que ainda não assinou, Márcia revela que as mulheres
no RS vivem um momento de estagnação de seus direitos. "Tivemos nos
últimos anos um arrefecimento das políticas de atendimento a mulher, um
esvaziamento, uma fragmentação do conjunto destas políticas. Nós queremos
desenvolver na secretaria de políticas para as mulheres a assinatura deste
pacto, honrar esta divida histórica que o RS tem com as mulheres gaúchas".

Homenagem no Galpão Crioulo
O governador Tarso Genro homenageou as mulheres em almoço realizado na
quinta-feira (3), no Galpão Crioulo, do Palácio Piratini. Durante o evento, que
reuniu 120 mulheres, o governador assinou o decreto que institui o Comitê
Gestor de Políticas de Gênero para as Mulheres e foi lançada, pelo Detran/RS,
a campanha: "Mulher no Volante, Trânsito Seguro", que terá a distribuição de
160 mil folders nos postos de pedágio do Estado. Tarso ressaltou a importância
do movimento das mulheres na política, o que fez com que fosse constituída a
Secretaria de Políticas para as Mulheres.
A Assembleia Legislativa (AL) celebrou a data, com sessão solene no dia 2 de
março, homenageando as deputadas da casa e também sete mulheres que se
destacaram por sua atuação na sociedade gaúcha. "Hoje presenteei os líderes
de bancada e de partido com uma gravata das cores da luta das mulheres, as
gravatas que passam do rosa ao lilás", contou a líder do governo na AL,
deputada Miriam Marroni.
A reitora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Cláudia Schiedeck Soares
de Souza, única mulher a ocupar o cargo no Rio Grande do Sul e uma das
cinco mulheres diretoras do Instituto no Brasil, alertou que a determinação de
um dia específico significa a conquista de um espaço conquistado pela mulher
nos últimos anos. "Esse dia é de reflexão efetivamente, que deve demarcar as
pequenas conquistas que nós vamos fazendo a cada dia, mas que significam
no conjunto efetivamente uma grande conquista que é um maior espaço da
mulher no mundo como um todo", afirmou Cláudia.
Exposição fotográfica
A exposição fotográfica "Servidora Pública: protagonista do seu tempo"
produzida pelo Gabinete da primeira-dama, em parceria com as Secretarias de
Política para as Mulheres e da Administração e dos Recursos Humanos, vai
homenagear as funcionárias públicas a partir do registro do seu trabalho em 30
painéis. As fotos realizadas pela primeira-dama do RS, Sandra Genro, serão
exibidas ao público a partir do dia 14 de março, no saguão do Centro
Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) e integram a programação da Semana
Internacional da Mulher. Além da mostra, na noite de terça-feira (8), o prédio do
CAFF, que reúne 17 secretarias de Estado, será iluminado com o símbolo da
luta feminista.

"O dia internacional da mulher é um momento de reflexão na questão do
gênero e na participação cada vez maior das mulheres. Esse ano sendo um
ano diferente, porque pela primeira vez no Brasil temos uma mulher presidenta,
o que nos leva a debater sobre a questão da mulher como cada vez mais
participativa no desenvolvimento e crescimento do país", disse Sandra. Para a
primeira-dama, é importante lembrar que a mulher já conseguiu vencer várias
etapas e conquistar seu espaço. "A mulher não só agregou poder como
também responsabilidade e tarefas sem uma contrapartida do seu parceiro. É
importante que a mulher perceba o seu protagonismo, que é muito forte na
sociedade", ressaltou.
Mulher no trânsito
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Detran/RS e a Secretaria
de Políticas para as Mulheres homenagearam as condutoras gaúchas com
uma campanha que contraria o dito popular "Mulher no volante, perigo
constante". Os flyers eu foram distribuídos nos pedágios e os anúncios de
jornal demonstram que "Mulher no volante é segurança no trânsito".
Estatísticas levantadas pelo Detran/RS comprovam que as mulheres se
envolvem menos em acidentes de trânsito e cometem menos infrações. De
cada 100 condutores que morreram no trânsito em 2010, somente 3 eram
mulheres. Só 9% das mulheres envolvidas em acidentes com vítimas fatais
estavam conduzindo no momento do acidente. Em 67,5% dos casos, elas eram
passageiras e em 18%, pedestres.
Trabalhadoras do campo
A Emater/RS-Ascar está envolvida em cerca de 250 iniciativas durante todo o
mês de março, entre palestras, encontros, oficinas, gincanas, feiras, jantares e
espetáculos culturais. A estimativa é de que cerca de cem mil pessoas
compareçam aos eventos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher,
com a participação da Emater/RS-Ascar em 359 municípios gaúchos. A
programação prevista envolve diversos temas, como os direitos sociais, a
história da luta pela igualdade, saúde da mulher, atividades de lazer, cultura e
integração, auto-estima da mulher.

