
ProPostas das 
trabalhadoras cutistas
3ª conferência Nacional de 
Políticas para as Mulheres 
1ª conferência Nacional de   
Emprego e trabalho decente

Este texto tem o objetivo de subsidiar a participação das trabalhadoras nas confe-
rências municipais e estaduais de política para as mulheres em temas que consideramos 
fundamentais serem debatidos nesses espaços.

Essas propostas são fruto do debate realizado em maio de 2011no Seminário Na-
cional “Mulher e Trabalho Decente”, promovido pelo Coletivo Nacional da Secretaria de 
Mulheres da Central Única dos Trabalhadores (CUT), com apoio da Fundação Friedrich Ebert. 
Nessa atividade foram discutidas estratégias de intervenção das sindicalistas no processo 
de organização da 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, com 
vistas à fortalecer a dimensão do trabalho. Tais propostas foram também referendadas em 
reunião do Coletivo Nacional da Mulher Trabalhadora da CUT. Ao defendê-las temos clare-
za que devemos nos fortalecer enquanto setor organizado da sociedade para transformar 
as demandas e reivindicações em direitos adquiridos, pois consideramos que:

 O Estado não é neutro do ponto de vista de classe, gênero e raça e deve in-
vestir para ampliar e colocar em prática políticas permanentes que contribuam 
para a melhoria das condições de vida das mulheres no mundo do trabalho e 
de sua consciência enquanto cidadãs;

 As políticas devem ser integradas entre diversas áreas. Isto é, um trabalho 
articulado entre ministérios, secretarias e departamentos;

 Deve haver uma formulação conjunta das políticas, do planejamento ao de-
talhamento das ações;

 Ministérios, secretarias ou coordenadorias da mulher devem ter autonomia 
política e financeira para formularem e articularem, em âmbito municipal, es-
tadual ou nacional, ações junto aos demais setores da gestão para garantir 
igualdade de oportunidade na vida, no trabalho e na sociedade.

Não é possível pensar em trabalho decente, sociedade justa e igualdade de oportu-
nidades enquanto as mulheres arcarem sozinhas com o trabalho doméstico e o cuidado 
com filhos e filhas ou pessoas dependentes da família; e os homens e o Estado não assu-
mirem suas responsabilidades e deveres.

3ª ConferênCia naCional de polítiCas para as mulheres 

De 12 a 15 de dezembro de 2011 será realizada a 3ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres, promovida pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres 
(SPM) e o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres (CNDM).

A 3ª Conferência terá três etapas: as Conferências Municipais, de 1º de julho a 23 
de setembro; as Conferências Estaduais, no período de 1º de setembro a 31 de outubro; 
as Conferências Temáticas de 1º de julho a 30 de outubro; e a Conferência Nacional de 
12 a 15 de dezembro de 2011.

O objetivo da 3ª Conferência é discutir e elaborar políticas públicas voltadas à cons-
trução da igualdade, tendo como perspectiva o fortalecimento da autonomia econômica, 
cultural e política das mulheres, contribuindo para a erradicação da extrema pobreza e 
para o exercício da cidadania das mulheres no Brasil.
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Proposta
Ampliar o acesso às 

creches públicas e de 
qualidade, mantendo-as 

abertas 24 horas. 
Essa ação deve integrar 
uma política articulada 

entre as várias secretarias 
que trabalham com 

crianças em situação de 
vulnerabilidade para 

atender às necessidades 
de todos: das crianças, 

das mães e das demais 
pessoas responsáveis 

por cuidados e que 
trabalham e/ou estudam 

em horários diferenciados.

A partir de suas perspectivas e realidades locais, as mulheres debaterão a criação 
de uma plataforma de políticas para as mulheres no âmbito municipal e estadual, à luz 
dos seguintes eixos temáticos:

I – análise da realidade brasileira: social, econômica, política, cultural e os desafios 
para a construção da igualdade de gênero, na perspectiva do fortalecimento da autonomia 
econômica, social, cultural e política das mulheres que contribuam para a erradicação da 
pobreza extrema e para o exercício da cidadania pelas mulheres brasileiras;

II – avaliação, atualização e aprimoramento das ações e políticas propostas no II 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, sua execução e impactos; e definição de 
prioridades para o próximo período. Todas as discussões da Conferência, sobre as te-
máticas ou sobre os documentos, deverão incorporar as dimensões de classe, gênero, 
étnico racial, geracional e da livre orientação e liberdade sexual.

1ª ConferênCia naCional de  emprego e trabalho deCente

Será realizada em Brasília de 2 a 5 de maio de 2012, e precedida de conferências es-
taduais, distritais e municipais/intermunicipais, que serão realizadas até outubro de 2011.

A 1ª Conferência objetiva promover um amplo debate no território nacional envol-
vendo a temática das políticas públicas de trabalho, emprego e proteção social, visando 
construir e promover uma Política Nacional de Emprego e Trabalho Decente a partir das 
prioridades estabelecidas no Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente de 2010.

É importante que tenhamos como perspectiva atualizar o plano e a agenda do tra-
balho decente tendo como horizonte a igualdade de oportunidade no trabalho, na vida e 
no movimento sindical.

A CUT representa trabalhadores e trabalhadoras, por isso em suas ações deve, ne-
cessariamente, considerar que a classe trabalhadora tem dois sexos.

Nas Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres e de Emprego e Trabalho 
Decente pautaremos temas que tem a ver com o mundo do trabalho que nós, mulheres, 
vivemos cotidianamente. É nossa responsabilidade pautar temas que tem a ver com o 
nosso dia a dia.

nossas propostas 

1. GaraNtir a ofErta dE crEchEs Públicas, 
 dE qualidadE E EM PEríodo iNtEGral

Menos de uma em cada cinco crianças no Brasil tem vagas em creches. E o que 
significa isso? Significa que sobra grande parte da tarefa do cuidado para as mulheres.

O pouco ou nenhum investimento público na garantia de creches e escolas em 
tempo integral, em restaurantes e lavanderias públicas, dificulta ainda mais a permanên-
cia das mulheres no mercado de trabalho. Atualmente, no Brasil, segundo dados do 
Ministério da Educação, o número de creches públicas atende somente 11% do total de 
crianças de zero a três anos. Soma-se a isso, a falta de compartilhamento das responsa-
bilidades familiares. Por isso, é fundamental a ampliação do acesso às creches públicas 
e o compartilhamento entre homens, mulheres e o poder público da responsabilidade 
pelo trabalho reprodutivo e o cuidado com a vida humana.

Creches públicas nos locais de moradia onde as crianças tenham educação de 
qualidade e possam, ao longo de sua convivência, fortalecer os vínculos com as pessoas 
de sua comunidade.
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Os governos devem promover concursos públicos para contratar profissionais que 
trabalham com as crianças pequenas e investir na melhoria das condições de trabalho e 
na ampliação de direitos dessas trabalhadoras e trabalhadores.

2. ratificar E rEGulaMENtar a coNvENção 189 
E a rEcoMENdação 201 da oit quE trataM dos dirEitos

dE trabalhadorEs E trabalhadoras doMésticas

No dia 16 junho de 2011 foi aprovada, na 100ª Convenção Internacional da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT), a Convenção 189 sobre o Trabalho Decente para 
as Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticas, uma reivindicação histórica  da categoria 
por equiparação de direitos com os demais trabalhadores e trabalhadoras.

As convenções da OIT são tratados internacionais que, uma vez aprovados pela 
Conferência, podem ser ratificadas (validadas) ou não, pelos países membros. Depois 
que uma convenção é adotada por um país, passa a valer como política de Estado, acima 
de partidos ou governos. Para que entre em vigor, a Convenção deve ser ratificada por 
pelo menos dois países. 

O trabalho doméstico é fundamental para a economia, mas não é valorizado e nem 
reconhecido. Tem um alto índice de informalidade. No Brasil é o setor que mais empre-
ga mulheres, em especial as negras.

Em todo o mundo, segundo estimativas da OIT, o trabalho doméstico emprega entre 
53 e 100 milhões de pessoas. No Brasil, conforme dados do Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE), existem 7,2 milhões de trabalhadores domésticos. Destes, 93% são mulheres 
e em sua maioria (cerca de 70%) negras. Além disso, de acordo com um estudo realizado 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apenas 29% têm registro em cartei-
ra. E mesmo essas, não têm assegurados todos os direitos trabalhistas. O artigo 7º da 
Constituição Federal, que define os direitos de todos os trabalhadores, em seu parágrafo 
único restringe o acesso das trabalhadoras domésticas parte desses benefícios. Além disso, 
não há regulamentação sobre a jornada de trabalho para a categoria, o que permite que se 
imponha a estas trabalhadoras uma carga horária excessiva.

Para colocar em prática as normas da Convenção 189, o Brasil terá que retirar o pa-
rágrafo único do artigo 7º da Constituição. Para isto, deverá ser encaminhada ao Congres-
so uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que, se aprovada, garantirá às trabalha-
doras domésticas todos os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Na prática, os direitos que serão acrescidos às trabalhadoras domésticas são: jor-
nada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais; pagamento de horas 
extraordinárias; adicional noturno e hora reduzida; adicional de insalubridade; adicional 
de periculosidade; salário-família, concedido pela Previdência Social para ajuda no sus-
tento de filhos de até 14 anos; multa rescisória; redução de horário durante o aviso pré-
vio; assistência na rescisão contratual; entre outros.

3. aPlicar Políticas dE PrEvENção, 
 atENdiMENto E coMbatE à violêNcia sExista

a) Violência nos locais de trabalho
Nas relações de trabalho tem aumentado a violência de gênero em suas diversas 

formas, entre elas o assédio moral e sexual. 
Embora os homens não estejam imunes, as mulheres são o alvo preferencial do 

assédio moral, muitas vezes precedido de uma negativa ao assédio sexual. 

Proposta
Ratificar e regulamentar a 
Convenção 189 da OIT, que 
prevê que trabalhadores e 
trabalhadoras  que cuidam 
das famílias e dos 
domicílios devem ter 
os mesmos direitos 
que os outros trabalhadores 
e trabalhadoras.

Realizar programas de 
qualificação para que 
essas/esses profissionais 
possam ter melhores 
condições de inserção no 
mercado de trabalho.
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1. Anuário das mulheres brasileiras. DIEESE - São Paulo: DIEESE, 2011.

Esse fenômeno se situa no contexto de internacionalização da economia, da 
implantação de políticas neoliberais, da flexibilização, do ritmo intenso, da pressão 
para produzir mais, baixos salários, competitividade, relações afetivas tensas ou des-
truídas, predominando a indiferença pelo sofrimento e a quebra dos laços de solida-
riedade. Tudo isso combinado com o abuso de poder, o autoritarismo, o machismo, a 
omissão e cumplicidade com os desmandos hierárquicos. 

A matriz da violência moral no trabalho tem a sua sustentação no autoritarismo, 
mentiras, ameaças, manipulação do medo, cooptação, corrupção e abuso de poder dos 
chefes sobre os seus subordinados.

b) Violência doméstica e sexual
Violência doméstica e familiar contra a mulher é definida na lei como qualquer 

ação ou omissão que lhe cause a morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, 
dano moral ou patrimonial.

No dia 22 de setembro 2006 entrou em vigor a Lei nº 11.340, denominada lei 
Maria da Penha. É a primeira lei no Brasil que caracteriza e define a violência domés-
tica e familiar contra a mulher. Com esta lei o Estado brasileiro reconhece que a vio-
lência doméstica e familiar não é assunto privado, mas uma questão de ordem pública 
e social e que as diversas esferas do governo (estadual, nacional e municipal) devem 
enfrentar esta questão com políticas públicas. 

É uma lei importantíssima, mas que ainda carece de instrumentos para sua efe-
tiva implantação. A Justiça tenta desqualificá-la. Nossa tarefa é lutar para que essa lei 
seja reconhecida como um direito das mulheres e que seja adequadamente aplicada. 

4. EstabElEcEr Políticas Para 
GaraNtir a iGualdadE salarial – salário iGual 

Para trabalho dE iGual valor

A discussão sobre igualdade salarial deve ser articulada com as análises sobre 
forma como as mulheres entram e permanecem no mercado de trabalho, as funções 
que elas ocupam, as condições de trabalho e ao preparo que recebem para acompanhar 
o desenvolvimento tecnológico e a reestruturação produtiva.

Além disso, há uma maior presença das mulheres nos trabalhos mais precários 
e menos valorizados socialmente, trabalhos estes que, com freqüência, são vistos como 
transitórios e auxiliares aos dos homens.

Informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sobre o ren-
dimento médio nominal mensal de todos os trabalhos, segundo sexo e cor/raça1 indi-
cam que na remuneração de trabalhadores e trabalhadoras ser homem ou mulher, 
negra ou não negra faz muita diferença!

Em 2009, enquanto os homens não negros tiveram rendimento médio mensal 
de R$ 1.534,00; as mulheres não negras receberam R$ 1.001,00; os homens negros 
R$ 839,00 e as mulheres negras R$ 558,00. Esses números não têm justificativas a não 
ser o preconceito racial e o machismo, por isso o debate ideológico é importante. As 
mulheres têm mais escolaridade e recebem menos 30% e, além disso, arcam como a 
dupla jornada.

Proposta
Implementar políticas 

que promovam 
a igualdade de 

oportunidades e apoiar 
a elaboração de leis 

que coíbam a diferença 
salarial para trabalho 

de igual valor.

Proposta
Estabelecer um pacto 

de enfrentamento 
regional do 

MERCOSUL pelo fim 
da violência.

Articular ações entre 
diferentes setores do 
governo para colocar 
em prática a Lei Maria 

da Penha como um 
instrumento para 

prevenir, combater e 
acolher as mulheres 

que sofrem violência.



ProPostas das trabalhadoras cutistas

5

5. MaNtEr a Política dE valorização 
do salário MíNiMo

O aumento do salário mínimo no país é uma estratégia para combater a pobreza, 
que sofre um processo de feminização, e de enfrentar as desigualdades entre mulheres 
e homens.

É uma medida fundamental para aumentar a renda feminina, uma vez que a maio-
ria das mulheres que trabalha ganha até um salário mínimo. E mais, a maior parte das 
pessoas que recebem os menores salários são mulheres negras. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2009 são 39,5 
milhões de mulheres ocupadas, sendo que: 36% das mulheres recebem até 1 Salário 
Mínimo; 31% entre 1 e 2 salários mínimos e 12% não tem rendimento. 7% das mulhe-
res ocupadas estão na área rural e deste total 68% recebem até 1 salário mínimo.

Na distribuição das/os ocupados por faixas de rendimento mensal do trabalho 
principal, segundo dados do IBGE/Pnad trabalhados pelo Dieese,2 48,7% das mulheres 
recebem até 1 salário mínimo e 31,4% recebem mais de 1 até 2 salários mínimos.

6. ProPor EMENda coNstitucioNal 
 Para GaraNtir licENça ParENtal dE uM aNo Para o casal

Hoje, no Brasil, temos uma licença-paternidade de 5 dias. É importante avançar 
no debate sobre as responsabilidades compartilhadas e considerar a ampliação da li-
cença-maternidade-paternidade como parte de um conjunto de outras ações. Os filhos 
e as filhas não são somente da mãe, e nem tampouco encargo apenas dos pais. É im-
portante reconhecer que a divisão sexual do trabalho é central para a manutenção e 
perpetuação da opressão das mulheres. E esse reconhecimento acontece quando são 
apresentadas ações e propostas concretas que visem romper com essa desigualdade.

A Convenção nº 183 da OIT que versa sobre a proteção à maternidade apresen-
ta uma importante inovação: previsão da licença parental.

Vários países já concedem aos pais licença parental, que varia de três meses a 
três anos. As legislações da Alemanha, Espanha, Finlândia, França, Noruega e Polônia 
concedem licença parental de até três anos, a da Áustria, República da Coréia, Dina-
marca, Eslovênia, Israel, Japão, Nova Zelândia, Romênia, Rússia, Suécia e Ucrânia 
concedem licença parental de um ano; no Reino Unido, a licença parental tem duração 
de um ano e um mês; no Canadá, Islândia e Turquia, a licença parental tem duração 
de seis meses; e o Chipre e os Estados Unidos da América concedem licença parental 
de um ano3. 

A licença parental torna o parceiro ou parceira co-responsável pelos cuidados e 
educação dos filhos, encargo que, até agora, tem sido quase que exclusivamente da 
mulher. 

Os maiores beneficiários da licença parental serão os filhos e filhas, que poderão 
contar tanto com o pai quanto com a mãe, em seus primeiros anos de vida ou de vivên-
cia com a nova família nos casos de adoção.

Por isso propomos licença parental de um ano, que deve ser retirada ao término 
da licença da mãe ou de um dos parceiros nos casos de uniões homo afetivas.

2. Anuário das Mulheres Brasileiras p.93
3. Horvath Júnior, Miguel, Salário Maternidade, São Paulo: Quartier Latin, 2004, pág. 62.

Proposta
Garantir, em lei, 
a manutenção 
e ampliação da política 
de valorização do 
salário mínimo em nível 
municipal, estadual 
e nacional.

Proposta
Aprovar alteração na 
Constituição Federal 
estabelecendo licença 
parental de um ano. 
É necessário haver 
responsabilidade social 
dos empregadores e 
compromisso dos 
governos para colocar 
em prática políticas 
públicas que apóiem as 
tarefas da reprodução.
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7. iMPlaNtar Políticas Públicas 
dE saúdE iNtEGral Para as MulhErEs

A saúde está relacionada à maneira como as pessoas vivem e adoecem. Por isso, as 
condições de vida e trabalho são determinantes. Nesse sentido, considerando a crescente 
inserção das mulheres no mercado de trabalho e as responsabilidades com a reprodução 
do viver  e o cuidado é necessário ter políticas que levem em conta essa situação.

As mulheres têm direito pleno à assistência e à saúde, o que inclui o princípio da 
integralidade, isto é, atenção em todas as fases da vida, com ações educativas, curativas 
e de prevenção. 

É necessário considerar as demandas de mulheres negras, jovens, idosas, lésbicas, 
com deficiência e aprofundar o debate sobre a saúde e as demandas das trabalhadoras 
urbanas e rurais de diferentes segmentos.

É fundamental romper com a concepção de saúde materno-infantil, que setores 
conservadores tentam impor às mulheres considerando-as apenas em questões relacio-
nados à maternidade.

8. rEduzir a JorNada dE trabalho 
sEM rEdução dE salário

A redução da jornada de trabalho, sem redução de salários, contribuirá para me-
lhorar a distribuição de renda no país e tem potencial para gerar mais de 2,5 milhões de 
postos de trabalho para mulheres e homens.

Considerando que a jornada de trabalho das mulheres é mais extensa devido à 
imposição social da responsabilidade pelo trabalho reprodutivo, a redução da jornada de 
trabalho, sem redução de salário, é fundamental para que as mulheres possam estudar, 
ter mais tempo para o lazer e o descanso, e também para sua qualificação profissional. 

Para a pesquisadora Jeanine Anderson, alguns aspectos da pobreza estão relacio-
nados à pobreza do tempo, isto é, o alto tempo gasto pelas mulheres com as atividades 
domésticas e do cuidado. Essa responsabilização faz com que se submetam a trabalhos 
mais flexíveis e próximos de casa.

A luta pela redução da jornada é vinculada ao trabalho decente. Queremos redução 
da jornada de trabalho para investir em formação, lazer e atividades que representem 
investimento em nós mesmas.

9. ratificar E rEGulaMENtar a coNvENção 156 quE trata do 
coMPartilhaMENto das rEsPoNsabilidadEs faMiliarEs

O Brasil tem hoje 192 milhões de habitantes. Mais da metade da população é fe-
minina. Quase 22 milhões de mulheres são provedoras do lar, o que corresponde a 35% 
das famílias no país. Desse total, quase 50% são mães. Os dados são do Anuário das 
Mulheres Brasileiras, divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) e pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), de que 
reúne as principais informações e estatísticas sobre a situação da mulher no Brasil.

As mulheres gastam em média 26,6 horas semanais na realização dos afazeres 
domésticos enquanto que os homens afirmaram gastar 10,5 horas. Mesmo entre as 
pessoas ocupadas, a carga de trabalho doméstico feminino é muito superior a dos ho-
mens: as mulheres ocupadas gastavam em média 22 horas semanais e os homens ocu-
pados 9,5 horas (Pnad, 2009).

Proposta
Implantar uma 

Política Nacional de 
Atenção Integral 

à Saúde da Mulher, 
que leve em conta, 

também, sua 
crescente inserção no 
mercado de trabalho.

Proposta
Reduzir a jornada 
de trabalho, sem 

redução de salários.
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É fundamental que o Brasil ratifique a Convenção 156 da OIT, que trata das res-
ponsabilidades familiares de homens e mulheres que trabalham. É inaceitável que ativi-
dades como cuidar de filhos e filhas, de pessoas dependentes e a execução de atividades 
domésticas limitem homens e mulheres, ao acesso e à permanência no mundo de tra-
balho e ao progresso profissional. 

Para instaurar a igualdade efetiva são necessárias políticas públicas que garantam 
a livre escolha de emprego, o acesso à educação infantil (creche e escola) em período 
integral, serviços de apoio à família, como restaurantes e lavanderias coletivas e progra-
mas de formação profissional, isto é, colocar em prática, políticas públicas que visem o 
compartilhamento das responsabilidades familiares entre homens,  mulheres e o estado. 
O Brasil é o único país do Mercosul que ainda não ratificou esta convenção.

O setor empresarial não quer discutir esse tema, mas essa é uma convenção estra-
tégica para as mulheres e as empresas não terão custo com isso. Também os sindicalistas 
precisam ser convencidos que a convenção156 é central. Como na negociação coletiva os 
primeiros pontos que caem são os reivindicados pelas mulheres temos que ficar atentas.

A ascensão dos homens é mais rápida. Se a responsabilidade tem que ser compar-
tilhada, a tarefa de cuidar dos filhos não pode ser apenas das mulheres. É uma respon-
sabilidade de todos e todas. Temos que ganhar os companheiros e ganhar nós mesmas 
para essa luta.Temos que lutar para que ao conceito de trabalho seja incorporada a pau-
ta das mulheres.

Ratificar a Convenção 156 é pensar também em creche como um direito de traba-
lhadoras e trabalhadores.

10. aMPliar a ParticiPação Política das MulhErEs

Em 2010 tivemos uma grande vitória: elegemos a Presidenta da República. Sem 
dúvida foi um acontecimento importante, mas a democracia não se resume a isso. Ela 
pressupõe relações de igualdade e participação.4 

A democracia diz respeito a outros processos de participação que para serem efe-
tivamente representativos devem incorporar setores até então excluídos – por exemplo, 
mulheres, jovens, negros, pessoas com deficiência. Democratizar os espaços de Poder é 
tornar a política mais acessível e menos excludente. 

Para o movimento social, a garantia de instrumentos que possibilitem a ampliação 
da participação das mulheres na política é determinante para o fortalecimento do Estado 
democrático trazendo reflexos positivos na construção de políticas específicas. 

A CUT defende um parlamento eleito sob regras mais democráticas, com financia-
mento público, recursos igualmente divididos entre homens e mulheres, fidelidade par-
tidária, lista fechada com paridade de gênero, fim do caráter revisor do Senado e com o 
enfrentamento da influência do poder econômico privado nas eleições. 

Para o movimento social, a garantia de instrumentos que possibilitem a ampliação 
da participação das mulheres na política é determinante para o fortalecimento do Estado 
democrático trazendo reflexos positivos na construção de políticas específicas. Sendo 
maioria da população brasileira e também entre os que votam garantir-lhes o poder de 
representação com igualdade, é aferir uma real democracia direta e representativa.

A democracia participativa é aliada fundamental de um novo paradigma de desen-
volvimentos, tendo como resultado um setor público fortalecido. Se a ampliação da in-
tervenção do Estado for combinada com o controle social de suas atividades, os cidadãos 

4. Trechos desse texto foram extraídos de um folheto da CUT Nacional sobre Reforma Política.

Proposta
Ratificar e 
regulamentar 
a Convenção 156, 
da OIT, que trata do 
compartilhamento 
das responsabilidades 
familiares.
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e cidadãs ganharão mais poder de decisão sobre as próprias condições de vida. Deixar 
que a direção do crescimento econômico seja definida pelo mercado, como se estas 
decisões fossem de natureza técnica, despolitizadas; não só frustra os anseios da maioria 
da sociedade, como impede uma atuação mais efetiva do Estado na tarefa de redução 
das desigualdade sociais, seja redistribuindo renda, seja por intermédio de políticas so-
ciais que promovam uma efetiva melhoria no bem-estar social. É nesse sentido que a 
CUT propõe a criação do Orçamento Participativo Nacional.

11. dEscriMiNalizar E lEGalizar o aborto

A prática do aborto em nosso país é uma das principais causas da mortalidade 
materna. Ao invés de perseguir e condenar as mulheres, é preciso reconhecer a existên-
cia do aborto, questionar as causas que configuram essa dura realidade e apresentar uma 
solução que garanta a prevenção, atendimento e o tratamento às mulheres que a ele 
necessitam recorrer. A condenação das mulheres que praticaram aborto, com certeza 
não é solução; ao contrário, aprofunda a diferença de tratamento entre ricas e pobres, e 
o consequente aumento de morte para estas últimas.

A maternidade deve ser compreendida como uma função social. Deve ser uma 
decisão livre e desejada e não uma obrigação das mulheres. Para tanto, o Estado deve 
garantir o planejamento reprodutivo.

O governo deve retomar o princípio da laicidade do Estado para que o diagnós-
tico e a solução desse grave problema social não seja contaminado por convicções 
morais ou religiosas.

Para aquelas que desejam ser mães, o Estado deve assegurar condições econômi-
cas e sociais, por meio de políticas públicas universais que garantam a assistência à 
gestação, ao parto e ao puerpério, assim como os cuidados necessários ao desenvolvi-
mento pleno de uma criança: creche, escola, lazer e saúde.

As mulheres que necessitam interromper uma gravidez indesejada devem ter as-
segurado o atendimento ao aborto legal e seguro no sistema público de saúde.

Considerações finais

É fundamental participar das conferências de políticas públicas para as mulheres nos 
municípios, nos estados e na conferência nacional, com o objetivo de garantir políticas pú-
blicas que eliminem as desigualdades entre mulheres e homens. Da mesma forma é crucial 
levar esta pauta das mulheres para as conferências sobre emprego e trabalho decente.

A sociedade é desigual. As mulheres têm piores condições de trabalho, têm maior 
escolaridade e ganham apenas 70% do salário masculino. Essa diferença vinha diminuindo 
mas voltou a aumentar. Isso mostra que nos momentos de crise as mulheres são as primei-
ras a perderem seus empregos e que o trabalho realizado por elas continua sendo social-
mente desvalorizado. Vamos mudar essa realidade!

Proposta
Contra 

a criminalização 
das mulheres. 

Pela legalização 
do aborto!

ApoioRealização
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Proposta
Reforma política com 

participação democrática, 
lista fechada com 

paridade de gênero, 
controle social e 

financiamento público 
para as campanhas.


