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DENÚNCIA: 

DELVITA MORRE BARBARAMENTE ASSASSINADA EM DEZEMBRO 

ONDE ESTA A JUSTIÇA? 

Delvita era uma mulher que traba- 
lhava das 9 as 18:30 horas, durante' 

inos , 
Tinha um filho de 1 ano e estava' 

grávida de i+ meses. 
Delvita era uma mulher como tanta 

nutras. Tinha um marido desempregado 
e vivia a angústia de ser sozinha pa 
ra sustentar a família. Não contavaT 

:om o apoio do marido no trabalho de 
=asa. Pelo contrário, ele agredia ' 
Delvita com palavras, porque se sen- 
tia inferior não tendo emprego ou 
quando trabalhava e ganhava menos ' 
que ela. 

Minha irmã tinha 30 anos e saiu 
para trabalhar no dia 9 de dezembro, 
J^ / horas da manhã e nunca mais vol 
tou. 

Delvita foi encontrada morta na 
Idade Universitária, perto da Biomé 

dica, com l)   tiros. 
A preocupação da Polícia foi, qua 

se todo tempo, com o moral de Delvi- 
ta. Só queriam saber, no começo, co- 
mo minha irmã mantinha a casa, o ma- 
rido e o filho. Quer dizer, a polí - 
cia duvidou que Delvita ganhava di - 
iheiro trabalhando. 

Aprimeira coisa que a Polícia, a 
Justiça e as leis julgam numa mulher 

sua moral. Pouco se importam com a 
'iolência das mulheres que são assas 
amadas sem explicação. 

Além disso, os jornais, a TV e as 
revistas não noticiam os casos de vi 
olencia com mulheres pobres e quando 
noticiam é para desmoralizar a mu - 
lher, explorando o lado sensaciona - 
lista da situarão. 

Existem vários casos no Grajau de 
violência contra a mulher e ninguém' 
ficou sabendo. 

A violência contra todos é cada ' 
vez maior hoje em dia no nosso pais, 
em bão Paulo, nas cidades em geral.0 
desemprego, os baixos salários, a fo 
me, a miséria, a falta de educação,~ 
todo esse sufoco que vivem as mulhe- 
res e homens, trabalhadores, donas - 
de casa, é que causa a violência. 

As mulheres são espancadas e amea 
çadas pelos maridos. 

As mulheres são estrupadas e as- 
sassinadas nas ruas. 

A violência sobre nosso corpo é 
muito grande, mas é importante, nós' 
mulheres, temos consciência de que 
a luta para acabar com a violência é 
a luta contra toda a explorarão que 
o governo e os patrões fazem sobre a 
a maioria, sobre os trabalhadores. 

E dessa opressão e exploração que 
vivemos que nasce a violência. 

Vamos nos organizar, discutir e 
lutar para mudar esta situação.'   E 
daí que pode sair a justiça. 

(Depoimento de Adélia Prates Queiroz 
irmã de Delvita).  



•Ao JOBNAL DA MULHER DO GRAJAlí 

iíu, Lorinaldo Pereira da Silva,íl 
lho de D. Ana da Silva Pereira, bra- 
sileiro, solteiro, venho por meio 
desta, parabenizar o trabalho que es 
tá sendo desenvolvido neste Jornal , 
a fim de esclarecer as questões mais 
prementes que envolvem esta comunida 
de, numa tentativa válida de luta ' 
por melhores condições de vida. 

Estou a par de algumas atividades 
que estão sendo desenvolvidas nesta 
associação e, sinceramente, estou ta 
cendo pelo sucesso de vocês. Meu de- 
sejo e de que o esforço se traduza ' 
em reconhecimento e benefícios a es- 
ta comunidade tão necessitada de a— 
poio. 

Sinceramente, 
Lorinaldo Pereira da Silva*. 
 #  

Sr. Lorinaldo, 
Agradecemos pela sua carta e o a- 

poio que ela traz. 
Smbora a CASA seja de Mulheres , 

sempre realizsmoa atividades onde to 
dos os moradores são convidados. Ve- 
nha nos visitar, 

A  redaoao 

PRONTO ATENDIMENTO 

PARA EMERGÊNCIAS 

NO GRAJA15 

Pinalmente vamos ter o serviço de 
Pronto Atendimento no Posto de Saúde 
Paria Lima,  no Grajaú. 

Deverá funcionar dia e noite para 
primeiros socorros, Haverá uma ambu- 
lância para casos gue necessitem de 
hospital. 

0 pronto atendimento é uma velha* 
reivihdicação dos moradores que,    há 
muitos anos lutam junto a Prefeitura. 

0 início do funcionamento está ' 
previsto para abril. 

DIRETAS JA 

GIWECOLOGISTA 

A CASA DA MULHEH presta atendimento' 
ginecologico^bam como orientação    da 
mulher sobre  os diversos métodos    de 
contracepção. 
Informe-se  a Eua José Bezerra Pilho, 
nfi  183 - Grajaú. 
De 2« a 6t Peira - De 10    as    17 H. 

V^ 



r 
CONTROLE 
DA NATALIDADE 

No começo do ano passado, o gover 
no brasileiro resolveu pedir emprés- 
timo ao FMI (Fundo Monetário Intern^ 
cional). Uma das exigências que fize 
ram, para atender ao empréstimo fei- 
to, foi de controlar o crescimento ' 
da população do Brasil. 

Imediatamente começaram um plano* 
que o governo chama de "planejamento 
familiar", mas a preocupação princi- 
pal ê de diminuir o número de filhos 
que as famílias pobres têm. 

C verdade que todo mundo tem o dj. 
reito de evitar filhos quando quiser, 
principalmente as mulheres, que são' 
quem mais se preocupam com este pro- 
blema, Mas quanrln ^P fala Pm pi ^npj^ 
maata £amiJJLar é pr^riso pãããac ^nir 

só  em evitar^filhos, mas também  no; 
ilhos auei^ nasceram ou os que  se 

quer ter. E bara isso é  preciso  ter 
creches. e5colasr melhores condições 
de vida e melhores salários. F iy.tn, 
o governo nao esta resolvendo. 

Para se evitar filhos, também é ' 
preciso de boas condições de saúde . 

Isto é, é preciso que haja acompanha 
mento médico, que as pessoas possam7 

conhecer todos os métodos que exis - 
tem e que estes métodos sejam gratui 
tos nos postos de saúde. 

Ü governo já está começando a im 
plantar esse "planejamento familiar" 
nos 9 Estados do Nordeste. Aqui em 
São Paulo, o governo Montoro vai de- 
senvolvê-lo através dos Postos de Sa 
úde. 

Não podemos deixar que o governo' 
faça o que quiser com o nosso corpo. 
Precisamos exigir a melhoria do aten 
dimento nos postos, que todos os me^ 
todos sejam colocados I disposição ' 
das mulheres - e não apenas a pílula 
e^a operação - para que as mulheres' 
não tenham que operar ou fazer abor- 
to, por falta de opção. 

ü que nós queremos é um verdadei- 
ro planejamento familiar e não um 
controle de natalidade imposto pelo 
governo, que nos tira o direito de' 
sermos donas de nossa vida e do nos- 
so corpo. 

M?0íA&2 

A luta por creches continua. Por 
mais CRECHES DIRETAS e, também, pelo 
bom funcionamento das creches do Gra 
jaú e em São Paulo. 

No Grajaú todas as creches estão 
cora falta de funcionários. Tem uma 
creche do bairro que está pedindo pa 
ra que as mães ajudem, voluntariamen 
te, a atender as crianças. 

Você concorda com isso? As mães ' 
trabalham o dia inteiro fora de casa 
ou dentro de casa, como vão ajudar a 
cuidar das crianças? 

A LUTA POR CRECHES 

C um dever da Prefeitura e da FA- 
BES garantir o número completo de ' 
funcionários nas creches. Além disso 
os funcionários tem treinamento para 
atender as crianças como elas preci- 
sam. 

Você sabe que o Prefeito Mário Co 
vas baixou uma portaria que proíbe a 
contratação de novos funcionários pe 
Ia FABES? 

Não podemos aceitar esta situação 
Tudo isto só \/ai   mudar com a uni- 

ão dos pais e dos moradores do bair- 
ro que querem uma boa educação para 
todas as crianças. 

VAMOS A LUTA: 
1) Por CRECHE DIRETA, pública e gra- 
tuita, para todos; 
2) Pelo BOM FUNCIONAMENTO das cre - 
ches s 
3) Pelo CONTROLE da creche pelos  ' 
pais, funcionários e comunidade. 



8 D£ MARÇO 

DIA INTERNACIONAL 

DA MULHER 

No dia 8 de março e comemorado o 
Dia Internacional da Mulher, 

Vocês sabem por que? 
Porque em março de 1908 as operá- 

rias da fábrica têxtil Cotton, mos ' 
estados unidos, entraram em greve ' 
contra as péssimas condições de tra- 
balho. 

Na época,   as operárias trabalha - 
vam 16 horas por dia, ^las lutavam ' 
pela Jornada de 10 horas por dia, m£ 
lhores salários, melhores condições* 
de vida e trabalho. 

Os patrões se recusaram a atender 
as reivindicações, 129 mulheres ocu- 
param a fábrica, A polícia cercou o 
local e ateou fogo ao prédio. As ope 
rárias morreram queimadas. 

Dois anos depois,   lançou-se    pela 
primeira vez  a idéia de homenagear ' 
as trabalhadoras assassinadas no dia 
3 de março, Este dia ficou interna - 
cionalmente como o Dia da Mulher, 

Todos os anos, no mundo inteiro , 
nuitas mulheres fazem esta hcmena - 
gem no dia 8 de março e comemoram su 
as lutas, 

iSm Sao Paulo, houve um Ato PÚbli_ 
30 na Câmara Municipal, onde mil mu - 
lheres se reuniram com as seguintes* 
bandeiras de lutai 

- DIREITOS DA MULHER 
Planejamento Familiar so com controle 

Popular 
Creches Publicas e Gratuitas-Diretas 
Fim da violência a Mulher 
- ELEIÇÕES DIRETAS JÂ 
- PAZ MUNDIAL: Fim da intervenção A- 
mericana na América Latina e direito 
dos povos e auto-determinaçao de seu 
destino. 

•*•■% 

MULHER   DENTRO   DE  ÔNIBUS. 

C O SEGUINTE... 

Transporte coletivo para o povo e 
naquela base. Nos momentos de pico 
mais parece uma lata de sardinha.Sac 
os donos das empresas lucrando as * 
custas do trabalhador. 

Como se isto não bastasse, as mu- 
lheres são mais prejudicadas. Além * 
de serem super discriminadas, ainda' 
sofrem agressões psicológicas e mo- 
rais por parte de alguns engraçadi - 
nhos que se aproveitam dos ônibus Io 
tados, para se beneficiarem com re - 
pugnantes esfregas-esfregas, 

Este tipo de coisa nao pode conti 
nuar acontecendo. As mulheres têm de 
tomar providências. 

È preciso reclamar para que tenha 
mos ônibus em quantidade  suficiente, 
para que  se possa andar dentro dele* 
como gente, 

É preciso que as mulheres tomem u 
ma posição enérgica contra este tipo 
de agressão machista. 

ATENÇÍO MULHERES, VALE TUDO: alfine- 
tada, agulhada, cotovelada no estorna 
go,   chute na canela,   etc* 



MMe levando às 5 horas da manhã . 
Faço café, dou para as crianças, la- 
vo a louça, arrumo a casa, vou para' 
o tanque lavar roupas. Depois, faço 
o almoço, lavo a louça e faço nova ' 
limpeza na casa, que a esta hora já 
está suja outra vez. A tarde, passo' 
roupas, faço o jantar e chega a noi- 
te", 
(depoimento de uma moradora). 

Embora seja o depoimento de uma 
mulher, muitas e muitas mulheres le- 
vam suas vidas em casa, sempre traba 
lhando. — 

0 que chama a atenção é de como o 
trabalho doméstico leva a dona de ca 
sa ao isolamento do mundo, ET um tra- 
balho^repetitivo, cansativo e que' 
ninguém reconhece. Sempre se escuta" 
dizer que a mulher não trabalha, é 
dona de casa. 

A mulher pobre, principalmente, é 
formada para ser doméstica, alienada 
e para não participar da sociedade . 
Ela tem que trabalhar na casa, cui- 
dar das crianças, dos velhos, para ' 
possibilitar a seu marido trabaj-har* 
fora e trazer o sustento. 

Somente com profundas mudanças so 
ciais esta situação pode mudar. (T ne 
cessário haver creches públicas e "T 

gratuitas para todas as crianças. Ia 
vanderias e restaurantes públicos e 
condições dignas de trabalho e salá- 
rio a todos. 

Várias mulheres estão se juntando 
em associações, cooperativas, sindi- 
catos, partidos, entre muitas outras 
formas de organização, para trocarem 
idéias e experiências. Para sairem ' 
do isolamento, perderem o medo, da - 
rem suas opiniões e conhecerem me - 
lhor a realidade. Conhecer a realida 
de para, juntas, buscarem formas dê 
mudanças. 

QUANDO QS FILHOS PERGUNTAM CERTAS COISAS. TUDO FICA DIFÍCIL ' 

As vezes não dizemos nada; ou res 
pendemos qualquer coisa ou damos uma 
bronca. 

A verdade é que temos muitas dúvi 
das quando nossos filhos pedem para 
falar de sexo com eles. Pensamos que 
eles são novos, não vão entender.Seri 
timos vergonha de falar. As vezes 7 
nés mesmas não sabemos as respostas, 

0 resultado é que, crianças ou a- 
dultos, as pessoas aprendem. Ou fi - 
cam sabendo das coisas de forma dis- 
torcida ou aprendem na prática,  â 
custa de sacrifícios. 

0 melhor é a gente falar tudo de 
maneira simples, como as coisas são 
mesmo. Conhecer nossos corpos sem ' 
vergonha, falar deles e das relações 
entre mulheres e homens. 

VENHA DEBATER ESTE ASSUNTO NÜS GRUl 
POS DE REFLEXÃO NA CASA DA MULHER? 


