
 Neste 8 de março, Dia Internacio-
nal da Mulher, o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) anunciou um pacote 
com 25 medidas como o início do tra-
balho de seu governo para “qualificar a 
igualdade entre homens e mulheres”.  

A principal medida é um projeto 
de lei que visa promover a igualdade 
salarial entre homens e mulheres que 
exerçam a mesma função. O texto 
prevê medidas para garantir transpa-

rência por parte das empresas e tam-
bém maior fiscalização no combate à 
discriminação salarial.

De acordo com o presidente, no 
projeto que será encaminhado ao Con-
gresso há “uma palavra” que o torna 
diferente de outros que já trataram do 
tema, mas não conseguiram garantir 
esse direito à mulher. “Essa palavra 
mágica é obrigatoriedade de pagar o 
mesmo salário”, enfatizou Lula.
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Dentre as medidas decretadas 
neste 8 de março, o governo estabe-
leceu a recriação do programa Mu-
lher Viver sem Violência, que prevê a 
implantação de 40 unidades da Casa 
da Mulher Brasileira para acolhimen-
to de vítimas de situação de violên-
cia. Há ainda programas de combate 
à violência de gênero e retomada de 
obras de mil creches em todo o país

Acompanhe abaixo outras ações 
divulgadas:

- Ratificação da Convenção 190 da 
Organização Internacional do Traba-
lho (OIT) - Primeiro tratado interna-
cional a reconhecer o direito de todas 

Governo divulga pacote com 25
medidas em defesa das mulheres  

as pessoas a um mundo de trabalho 
livre de violência e assédio, incluindo 
violência de gênero. A Convenção 190 
também amplia conceitos de assédio 
sexual e moral no trabalho.

O país vai aderir à Coalizão Inter-
nacional de Igualdade Salarial, que 
envolve entidades como a OIT, a ONU 
Mulheres e a Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE). Será lançada também a 
política de enfrentamento ao assédio 
sexual e moral e discriminação na ad-
ministração pública federal.

- Saúde e dignidade menstrual – 
Distribuição gratuita de absorventes 
no Sistema Único de Saúde (SUS).  

- Educação – Retomada das obras 

de 1.189 creches que estavam com 
o andamento paralisado. Também 
serão asseguradas vagas em cursos e 
programas de educação profissional 
e tecnológica para 20 mil mulheres 
em situação de vulnerabilidade nos 
próximos dois anos.

Crédito e aceleração –. No Ban-
co do Brasil, cinco carretas do Agro 
Mulher vão percorrer o país com 
oferta de crédito diferenciado para 
mulheres, serviços financeiros e ca-
pacitação para pessoas físicas e jurí-
dicas. A Caixa promoverá o Mulheres 
na Favela, qualificação de mulheres 
em três laboratórios de inovação 
social no Rio de Janeiro, São Paulo 
e Salvador e o BNDES, por sua vez, 

enfatizará o Projeto Garagem, com 
aceleração de startups lideradas por 
mulheres.

- Cultura, turismo e ciência – 
Suporte a projetos inéditos de ci-
neastas e escritoras mulheres, com 
investimentos que totalizam R$ 12 
milhões. Incentivo às mulheres nas 
ciências exatas, engenharia e com-
putação, via CNPq, que receberá R$ 
100 milhões.

- Grupos de trabalho – O governo 
também vai criar grupos de trabalho 
interministeriais com foco na garantia 
de direitos, igualdade salarial, enfren-
tamento ao assédio moral e sexual, 
enfrentamento a violência de gênero 
e raça; dentre outros assuntos. 

Mulheres ampliam participação nos
setores químico e farmacêutico 

8 de março: uma comitiva de mulheres do Sindicato esteve na Baxter e na avenida Paulista, ao lado de outros 
sindicatos e movimentos sociais, para protestar pelo fim da violência, por salários iguais e por democracia. 

A boa notícia é as mulhe-
res estão ampliando a sua pre-
sença na categoria química e já 
representam 39%. Na indústria 

farmacêutica elas são 51,4% e na 
indústria de produtos cosméti-
cos, 48,1%.  Mas, infelizmente, na 
maior parte do setor químico as 

mulheres ainda recebem os me-
nores salários.  

Na indústria de produtos 
cosméticos, por exemplo, a re-

muneração média das mulheres 
corresponde a 70,5%, na compa-
ração com os homens. 

Nas seis principais ocupa-
ções em que se concentram mais 
de 30% das mulheres as diferen-
ças se mantem de forma desfavo-
rável. Uma operadora de máqui-
nas recebe, em média, 77,9% do 
salário masculino e uma técnica 
de vendas especializadas 85,5%. 

De acordo com a secretá-
ria da Mulher do Sindicato, Célia 
Assis, são muitas as razões para 
essa diferença salarial.  “Em ge-
ral, as mulheres são preteridas 
nos momentos de promoção, 
não recebem estímulos ou são 
consideradas menos aptas e des-
preparadas para novos desafios.  
São práticas discriminatórias que 
vem se perpetuando e são trata-
das com naturalidade”, explica a 
dirigente. 

A sindicalista lembra ainda 
que nos últimos quatro anos o 
governo Bolsonaro acabou com 
todos os programas voltados às 
mulheres. “Vemos esse início de 
novo governo e esse pacote de 
medidas com otimismo.  Mas sa-
bemos que a situação não muda 
de um dia para o outro”, explica 
Célia. 
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