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MULHERES NÃO DESISTEM DA LUTA

A trajetória feminina ao longo dos anos
tem sido uma batalha. Conquistar direitos, igual-
dade e respeito não é uma tarefa fácil, especial-
mente quando a sociedade prioriza o sexo como
critério de escolha para cargos, funções, privilégios
e lideranças. Mas é exatamente aí, na briga do dia-
a-dia, que a mulher vem mostrando sua força. Um
exemplo disso é a comemoração do Dia Internacio-
nal da Mulher, uma data escolhida para reforçar
posições e celebrar os objetivos já alcançados.

A escolha do dia 8 de março como data co-
memorativa tem duas versões históricas. A mais
aceita é o relato de um incêndio ocorrido em 8 de
março de 1857 em Nova York. Segundo esse rela-
to, as mulheres empregadas em uma fábrica de
produtos têxteis realizaram um protesto para ten-
tar melhorar as más condições de trabalho e os
salários reduzidos daquela época. As trabalhado-
ras teriam sido trancadas na fábrica pela polícia e
pelo proprietário e queimadas vivas. Entretanto,
alguns historiadores afirmam que esse evento te-
ria sido confundido com outro incêndio ocorrido

na fábrica Triangle Shirtwaist, também em Nova
York, no dia 25 de março de 1911, no qual mor-
reram 146 trabalhadoras.

O fato é que a partir da virada do século 20,
com o fortalecimento da industrialização, a força
de trabalho feminina ganhou voz e outros pro-
testos por melhores condições sociais e profissio-
nais foram sendo realizados.

Na verdade, o primeiro Dia Internacional da
Mulher foi comemorado em 28 de fevereiro de
1909, nos Estados Unidos, após uma declaração

do Partido Socialista da América, e a primeira con-
ferência internacional sobre a mulher ocorreu em
1910, em Copenhague, na Dinamarca. Neste
evento a data comemorativa foi oficialmente es-
tabelecida no dia 8 de março.

A instituição de uma data comemorativa, no
entanto, tinha um objetivo maior: discutir o pa-
pel da mulher na sociedade, na tentativa de di-
minuir ou eliminar o preconceito e a desvaloriza-
ção feminina. O Dia Internacional da Mulher pas-
sou a ser comemorado com mais intensidade na
década de 60, quando começaram a ser discuti-
das as questões da sexualidade, da liberdade do
corpo, do casamento e dos jovens, e ganhou
visibilidade a partir de 1975, quando a Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) reconheceu ofi-
cialmente a data.

Para ressaltar as conquistas femininas, o Ca-
nal Vida Melhor conversou com Nilcéa Freire, mi-
nistra da Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres (SPM) e presidente do Conselho Naci-
onal de Direitos das Mulheres (CNDM).

MULHERES NÃO DESISTEM DA LUTA

Ministra Nilcéa Freire

Por Mariana Tinêo
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Podemos dizer que as reivindicações das
mulheres que começaram a luta, em 1857, por
condições melhores de trabalho foram alcan-
çadas (redução da jornada de trabalho, salários
melhores, licença maternidade)? Hoje seria
correto afirmar que existe igualdade entre
homens e mulheres, pelo menos no campo
profissional?

A partir desse período houve vários avanços,
não apenas para as mulheres, mas para a classe tra-
balhadora como um todo. Atualmente, a jornada de
trabalho é de oito horas diárias  e as mulheres têm
direito à licença-maternidade de 120 dias. Embora
tenha havido uma evolução importante, ainda há
muito o que conquistar para termos a efetiva igualda-
de de gênero no mundo do trabalho.

Segundo dados da última Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD), as mulheres brasilei-
ras constituem hoje cerca de 43,7% da população
economicamente ativa e sua incorporação ao merca-
do de trabalho tem sido mais acelerada que a da
população masculina. O nível de escolaridade das
mulheres tem aumentado e no meio universitário
elas são maioria. A diferença de médias salariais
tem diminuído ao longo dos anos em conse-
qüência da ocupação de um número maior de
postos de direção pelas mulheres, tanto na área
pública quanto na privada.

Entretanto, ainda existe diferença salarial entre
mulheres e homens no desempenho de mesmas fun-
ções. As mulheres ocupam menos posições de chefia e
cargos gerenciais e a dupla jornada de trabalho ainda é
um grande obstáculo a ser vencido.

Para que as mulheres galguem mais espaços de
poder é preciso que não haja uma divisão sexual do
trabalho, e sim uma divisão do trabalho, das tarefas
produtivas e reprodutivas do viver.

Esta luta está avançada ou ainda falta mui-
to para conseguirmos nossos direitos?

Ainda temos um longo caminho a percorrer. Para
enfrentar as desigualdades de gênero no País o go-
verno federal vem implementando, desde 2005, o
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM)
cujo primeiro capítulo trata justamente da questão da
autonomia e da igualdade no mundo do trabalho. A
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM),

vinculada à Presidência da República, coordena o
Comitê de Monitoramento da Implementação do
PNPM integrado por 13 ministérios e secretarias es-
peciais.

Poderíamos falar de muitas ações deste capítu-
lo, mas vamos citar apenas três que consideramos
bastante significativas: o Pronaf Mulher do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário (MDA), que ofere-
ce acesso ao crédito às trabalhadoras rurais; o Pro-
grama Nacional de Documentação das Trabalhado-
ras Rurais, que leva cidadania às mulheres do cam-
po; e o Programa Trabalho Doméstico Cidadão, que
visa melhorar as condições de vida das trabalhado-
ras domésticas.

No âmbito da SPM, merece destaque o Progra-
ma Pró-Eqüidade de Gênero, que promove a igual-
dade de oportunidades entre homens e mulheres
nas empresas e instituições por meio do desenvolvi-
mento de novas concepções na gestão de pessoas
e na cultura organizacional.

Na sua opinião, qual a maior conquista
das mulheres nos últimos anos?

Nos últimos anos, as mulheres tiveram várias
conquistas. Uma das mais importantes foi a criação
da SPM,  um mecanismo governamental, com sta-
tus de ministério, responsável pela formulação de
políticas que acelerem a redução das desigualdades

entre homens e mulheres no País.
Com o PNPM passamos a contar com um

instrumento que permite de forma sistemática avan-
çar tanto na formulação quanto na implementa-
ção de políticas públicas para as mulheres, como a
Política Nacional de Enfrentamento à Violência con-
tra a Mulher, destinada à prevenção, à assistência
e à garantia dos direitos das mulheres em diferen-
tes campos. Essa Política deu um grande salto com
a aprovação da Lei Maria da Penha (11.340/06),
em agosto de 2006, e com o lançamento do Pac-
to Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra
as Mulheres, em agosto de 2007, durante a aber-
tura da 2a Conferência Nacional de Políticas para
as Mulheres.

É também importante destacar outras políticas
e ações do governo federal que certamente alicer-
çarão mais avanços como o Programa Pró-Eqüi-
dade de Gênero, como uma ação afirmativa volta-
da para a promoção da igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres no mundo do tra-
balho; o incentivo à formalização do trabalho do-
méstico, por meio da Lei 11.324/06; a ampliação
de crédito para trabalhadoras rurais; a Política Na-
cional de Direitos Sexuais e Reprodutivos e a for-
mulação do Plano de Ações Integradas para o
Enfrentamento da Feminização da Aids.

Qual é a importância do Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Mulher?

Durante os seus mais de 20 anos de existência,
o CNDM consolidou-se como um espaço instituci-
onal para a discussão de temas relacionados à mu-
lher. Criado em 1985, teve sua história marcada por
diversas conjunturas políticas, com momentos de
importante protagonismo – como o “lobby do ba-
tom” – e outros de limites à sua atuação – como
sua quase extinção em 1990. Entretanto, sempre
foi uma referência institucional histórica na promo-
ção dos direitos da mulher.

Hoje o Conselho tem como desafios ampliar a
participação das mulheres no controle social das
políticas públicas de um modo geral e em particular
daquelas direcionadas especificamente às mulhe-
res, combater toda e qualquer discriminação e ser
uma caixa de ressonância para a garantia dos direi-
tos humanos das mulheres.

“

“

Para que as mu-
lheres galguem mais
espaços de poder é

preciso que não haja
uma divisão sexual
do trabalho, e sim

uma divisão do
trabalho, das tarefas

produtivas e reprodu-
tivas do viver.
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CUIDADO COM A SÍNDROME
DO NINHO VAZIO
CUIDADO COM A SÍNDROME
DO NINHO VAZIO

Pensar em si e nos próprios projetos
antes dos outros não é uma questão de
egoísmo e sim de estratégia, pois
desempenhar vários papéis sociais e ter
interesses diversificados evita que em
determinada época da vida surja um problema
sério: a síndrome do ninho vazio. Portanto,
pare e pense. Ponha seus planos em dia, revise
suas metas, retire as velhas idéias da gaveta
e invista na sua qualidade de vida.

Por Mariana Tinêo
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Há algum tempo a síndrome do ninho vazio era
descrita apenas como a sensação de vazio que os pais,
na grande maioria das vezes, as mães, sentiam quando
os filhos saíam de casa para estudar, trabalhar ou até
casar. Entretanto, hoje o distúrbio assume proporções
mais amplas, é definido como um esvaziamento de
conteúdo, de componentes afetivos na vida de uma
pessoa, segundo o Dr. Pérsio Ribeiro de Deus, psiquiatra
e professor da Universidade Mackenzie.

“Sabemos que um ninho vazio não é uma questão
restrita à ausência dos filhos, mas ausência de objetivos
de vida, de desempenho de outros papéis sociais. Não é
raro que algumas pessoas concentrem parte da vida em
um único personagem, ou seja, uma única função. Como
a mulher que passa muito tempo sendo só mãe ou o
homem que por anos é apenas profissional. Uma hora as
coisas mudam e é preciso seguir, dar continuidade aos
projetos de vida. A questão está ligada a uma atividade
de vida estreita e neste ponto é preciso tomar cuidado”,
explica o psiquiatra.

Segundo a Dra. Liliana Seger, psicóloga especialista
em psicologia clínica e hospitalar e doutora pela
Universidade de São Paulo, os primeiros sinais da síndrome
do ninho vazio são a melancolia, a depressão, o sentimento
de desesperança e inutilidade e a falta de energia, como
se o indivíduo já não servisse para mais nada.

“De modo geral, a pessoa só começa a perceber que
está com o distúrbio quando já está com sinais de
depressão, desinteresse e sintomas somáticos. A família
deve ficar atenta a esse tipo de situação e tentar mostrar
à pessoa que deve reagir, encontrar prazer em outras
coisas”, comenta a especialista.

O Dr. Ribeiro de Deus diz que, dependendo da
intensidade dos sintomas apresentados na síndrome do
ninho vazio, pode ser necessário o início de um tratamento
medicamentoso. “O importante é que quando o sujeito
notar que está com sintomas depressivos procure ajuda
profissional de um psiquiatra ou de um psicólogo. Essa
ajuda é fundamental para que ele saia deste quadro de
desinteresse e descubra novas razões, novos objetivos
para viver. Tive a oportunidade de dar aulas na
Universidade Aberta do Tempo Útil (Universidade da
Terceira Idade do Mackenzie) e ver como aquelas
pessoas estavam redescobrindo o mundo, aprendendo
coisas, rejuvenescendo. Foi incrível”, conta o médico.

Na opinião da Dra. Liliana, os antidepressivos
costumam ser muito eficazes na terapia da síndrome
do ninho vazio, embora a psicoterapia breve de
base cognitivo-comportamental seja fundamental
para que o paciente passe a se conhecer, aumente
suas habilidades sociais e amplie seu leque de
opções, que costuma ser muito rígido.

A psicóloga afirma ainda que, se não for tratada
adequadamente, a síndrome do ninho vazio pode
trazer complicações como quadros reais de
depressão, angústia, irritabilidade, dificuldade de
interação com outros membros da família, o início
de doenças psicossomáticas diversas (dermatites,
gastrites, alergias, entre outras) e muitas vezes
transtornos de personalidade (síndrome do
pânico, transtorno de ansiedade generalizada
etc.).

Mudar esse quadro, no entanto, não é tão
difícil assim. Investindo na prevenção é possível
evitar que o distúrbio apareça. “As pessoas
precisam desempenhar funções sociais diferentes,
ou seja, ter várias atividades que despertem o
seu interesse, ampliar o leque de amizades e
sempre rever seus objetivos, propósitos e projetos.
Por exemplo: a mulher tem o momento da
procriação, depois passa para a fase da mãe que
cuida, depois da mãe que orienta, da avó que
curte a vida e o neto, e assim por diante, dando
seguimento às etapas naturais da vida”, esclarece
o Dr. Ribeiro de Deus.

Para a Dra. Liliana, a mulher precisa perceber
quando está dependente de horários, das
atividades dos filhos ou do marido e nesta hora
começar a pensar em viver a sua vida de uma
forma mais livre. “A prevenção é se preparar
para assumir a responsabilidade da própria vida,
e isso não significa deixar de amar, muito pelo
contrário, já que apenas podemos amar ao
próximo quando nos amamos primeiro”,
acrescenta a psicóloga.

Não esqueça: você está sempre em primeiro
lugar. Cuide de você para depois cuidar das
pessoas de que gosta. Estar bem é transmitir
amor, alegria e energia positiva, melhorando a
vida de todos à sua volta. Dra. Liliana Seger

Dr. Pérsio Ribeiro de Deus
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Comer é um dos grandes prazeres da vida, e
nada melhor do que comer bem, uma vez que uma
alimentação correta é condição indispensável para
uma boa qualidade de vida.

Após os 50 anos, no entanto, as mulheres devem
tomar algumas precauções, para que possam
continuar desfrutando de todas as possibilidades que
a vida oferece. “No climatério, inicia-se um processo
de deposição de tecidos gordurosos, e há aumento
de peso”, diz o Dr. Daniel Magnoni, chefe do Serviço
de Nutrologia e Nutrição Clínica do Hospital do Coração
(HCor) e chefe da Seção de Nutrição Clínica do Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia. Ele explica que, nessa
fase, deve-se tomar cuidado com o consumo de
energia e aumentar a atividade física.

Segundo o Dr. Magnoni, as mulheres nessa faixa
etária devem comer muitas frutas, verduras e legumes,

ALIMENTE-SE BEM!

uma vez que esses alimentos criam a sensação de
saciedade e auxiliam o controle do colesterol e da
glicemia. O médico encoraja também o uso de soja.
“Os trabalhos mostram que o consumo regular e a
longo prazo pode atuar na diminuição do colesterol
e atenuar os sintomas da menopausa e da
osteoporose”, diz o Dr. Magnoni. Ele também
recomenda a ingestão de dois a três litros de água
por dia e que se evitem as frituras e o excesso de
açúcar e gordura animal.

A nutricionista Dra. Rosana Perim Costa, gerente
de Nutrição do Hospital do Coração (HCor), de São
Paulo, tem opiniões semelhantes às do Dr. Magnoni.
“A escolha de uma dieta equilibrada, combinada à
prática regular de atividade física faz parte de um
estilo de vida saudável e também pode prevenir
riscos à saúde”, comenta. Dra. Rosana Perim Costa

ALIMENTE-SE BEM!

Dr. Daniel Magnoni

Ela defende que as mulheres nessa faixa etária
evitem o consumo em excesso de alimentos como
carnes gordurosas, leite e derivados integrais, polpa
e leite de coco e de alguns óleos vegetais como
dendê, de produtos que tenham gordura trans,
como sorvetes cremosos, chocolates e pães
recheados, e que contenham muito sal, como
enlatados e embutidos. Entre as carnes vermelhas,
a nutricionista dá preferência às magras, consumidas
no máximo três vezes por semana, e também às
carnes de peixe, aves sem pele e suína magra.

Na área dos laticínios, a Dra. Rosana recomenda
a escolha de alimentos lácteos com baixo teor de
gordura e em versões desnatada e light, e na dos
cereais, os produtos integrais, que contêm mais
fibras. “As hortaliças auxiliam no combate da
obesidade e ajudam a controlar o diabetes, níveis
de triglicérides e colesterol, sendo excelentes
substitutos dos doces. Uma alimentação rica em
frutas e hortaliças pode garantir o consumo de
antioxidantes, como vitaminas A, C, E, carotenóides,
flavonóides e selênio, que previnem o
envelhecimento”, afirma.

A Dra. Rosana também recomenda alimentos
ricos em cálcio, pois a falta desse mineral afeta a
quantidade da massa óssea e a qualidade do osso.
Entre eles, estão o leite e seus derivados, com
exceção da manteiga, além de agrião, acelga,
brócolis, couve-manteiga, aveia, sementes de
gergelim, flocos de cereais, sardinha e salmão.

Por Caio Ramos
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!!!!!Ingredientes:
6 filés médios de peito de frango

!!!!!Recheio de ricota com espinafre:
1 pacote pequeno de ricota
1 unidade de tomate maduro
1 colher de sopa de salsa picada
1 colher de café de sal
1 pires de chá de espinafre

!!!!!Tempero:
1 dente de alho pequeno
1 colher de café rasa de sal
1 unidade de cebola picada
1 ramo de alecrim em folhas
! xícara de chá de salsa picada
2 copos de suco de limão

!!!!!Molho roty:
1 colher de sopa de azeite de oliva
1 unidade de cenoura cortada em rodelas
2 colheres de sobremesa de cebola picada
1 dente pequeno de alho picado
1/3 de maço de talos de salsa
1 pires raso de aparas de frango pequenas
1 colher de sopa rasa de farinha de trigo
4 copos de água cheios
1 unidade média de tomate
1 colher de café rasa de sal

!!!!!Modo de preparo:
Limpe o peito de frango e com uma faca
pequena faça um corte horizontal no centro,
sem separar o filé  em dois, de maneira que seja
possível recheá-lo. Reserve.

!!!!!Recheio:
Encha uma panela média com água e, assim que
começar a ferver, coloque a ricota com a
embalagem na água e deixe por 10 minutos. Em
seguida escorra a água e passe na água fria,
ainda dentro da embalagem. Tire a ricota da
embalagem, despedace-a em uma vasilha e

tempere com o tomate cortado em cubos, a
salsa fatiada e o sal. Reserve. Retire os talos do
espinafre, lave e higienize as folhas e murche-as
em água fervente. Escorra a água e pique as
folhas em pedaços pequenos. Misture-as à ricota
temperada, recheie os filés e feche as
extremidades com palitos de dente.

!!!!!Tempero e montagem:
Misture o alho picado, o sal, a cebola, o alecrim,
a salsinha e o suco de limão e reserve. Coloque
os filés em uma assadeira untada com margarina
e despeje o suco de limão com os temperos
sobre eles. Leve-os ao forno pré-aquecido a
200ºC por 20 minutos, cobertos com papel-
alumínio. Vire os filés, mantendo-os cobertos e
volte-os ao forno por mais 20 minutos. Se o
suco de limão secar, prepare mais tempero e
regue sobre os filés. Decorrido o tempo, retire o
papel-alumínio e deixe dourar por mais 10
minutos.

!!!!!Molho roty:
Em uma panela aqueça o azeite e refogue a
cenoura com uma colher de sopa de cebola e o
alho picados, os talos de salsinha e as aparas de
frango. Deixe cozinhar (queimar) sem acrescentar
água por aproximadamente 20 minutos ou até
que as aparas de carne estejam amolecidas e
bem cozidas, mexendo sempre. Em seguida,
dissolva a farinha de trigo em um copo de água
e adicione à mistura de frango que está no fogo,
juntamente com o restante da quantidade de
água. Mexa e deixe ferver por aproximadamente
30 minutos ou até que o molho tenha
engrossado.
Depois de pronto, coe o molho e adicione o
tomate, o restante da cebola cortada em cubos
e o sal. Deixe ferver por mais 10 minutos. Depois
que os filés estiverem prontos, adicione o molho.

!!!!!Rendimento: 6 porções
!!!!!Calorias: 330kcal

Peito de frango recheado de ricota com espinafre ao molho roty
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A o completar 100 anos com total capacidade produtiva, o famoso arquiteto
brasileiro Oscar Niemeyer dá uma rara lição de vida. Sua obra, imortal, é reverenciada
dentro e fora do País por ser uma arquitetura original, moderna e fascinante. Além dos
edifícios projetados por todo o mundo, o arquiteto traz em sua bagagem dezenas de
exposições, publicações de livros, prêmios internacionais e participação ativa na vida
política de seu País, como o ingresso no Partido Comunista, em 1945.

Oscar Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro, em 1907. Em 1929 ingressou na Escola
Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Em 1934 recebeu seu diploma de arquiteto
e no ano seguinte iniciou a carreira profissional trabalhando no escritório de Lúcio Costa
e Carlos Leão, onde procurava fugir da arquitetura comercial praticada pelos colegas.

Um dos fatos que marcou a carreira de Niemeyer foi conhecer, em 1940, Juscelino
Kubitschek, que o convidou a projetar o Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte.
O trabalho feito mais tarde na capital federal consolidou definitivamente seu nome na

OSCAR NIEMEYER: UM EXEMPLO DE VIDA

ANUNCIO

OSCAR NIEMEYER: UM EXEMPLO DE VIDA
arquitetura nacional: o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Palácio
da Suprema Corte, o Congresso Nacional, o Itamaraty e a Catedral
Metropolitana ou Catedral de Brasília são alguns exemplos de seu traçado.

Felizmente não é só Brasília que conta com a arte de Niemeyer. Entre as
obras de maior destaque do arquiteto estão: Edifício Copan, Parque do
Ibirapuera e Museu da América Latina, em São Paulo; Museu de Caracas, na
Venezuela; Sede do Partido Comunista Francês, em Paris (França); Editora
Mondatori, em Milão (Itália); Universidade de Constantine, na Argélia; Museu
de Arte Contemporânea em Niterói (RJ); Obra do Berço, Passarela do Samba,
Hotel Nacional, Centros Integrados de Educação Pública (Cieps) e Torre da
Embratel, no Rio de Janeiro.

Enfim, não foi à toa que Oscar Niemeyer entrou para a história da
arquitetura nacional e internacional.

Por Mariana Tinêo
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