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RIO - No Brasil, uma mulher na

Presidência. No estado do Rio de Janeiro,

uma mulher na chefia da Polícia Civil.

Conquistando aos poucos seu espaço na

esfera do poder, embora em clara

desvantagem (na Câmara do Rio, por

exemplo, são 43 vereadores e apenas oito

vereadoras), o sexo feminino ainda se

encontra, no mercado de trabalho, em

desigualdade em relação ao masculino.

Dados do Sistema de Indicadores do Rio

Como Vamos (RCV) mostram que, no

emprego formal da capital em 2009, o

salário médio das trabalhadoras era 13,2%

inferior ao dos homens (R$ 1.871 contra

R$ 2.156). Às vésperas do Dia

Internacional da Mulher, comemorado dia

8 de março, o RCV mostra onde persistem

as diferenças e o que ainda precisa melhorar, em termos de políticas públicas, para deixá-las,

enquanto mães, donas de casa e profissionais, em condições de fazer suas próprias escolhas na

sociedade e na economia do Rio.
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A cidade encerrou 2009 com 2,2 milhões de pessoas no emprego formal. Destas, 59,4% eram

homens e 40,6%, mulheres, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE).

Nos cargos de direção, elas representavam 38%. Em 2010, 888,5 mil trabalhadores tiveram suas

carteiras assinadas, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

(Caged/MTE). Mais uma vez, o sexo feminino foi minoria: 37%. Apenas no primeiro emprego os

números esboçam certa igualdade: praticamente a metade dos novos trabalhadores a

ingressarem no mercado de trabalho é de mulheres.

Elas gastam mais tempo com as tarefas do lar

Os expedientes de trabalho, no entanto, são semelhantes aos dos homens. Elas eram, ainda em

2009, maioria entre os empregados de meio período (até 20 horas semanais), mas também

estavam em maior percentual (52%) entre aqueles com carga horária entre 31 e 40 horas

trabalhadas por semana. Mas em casa, onde a jornada dupla da mulher persiste, a disparidade

é gigantesca. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad/IBGE) de 2009 para a

Região Metropolitana do Rio mostram que, quando chefes de família, as mulheres gastam em

média 21,2 horas semanais nos trabalhos da casa. Como companheira do chefe da família, as

horas sobem para 23,31. Já os homens passam apenas 5,63 horas semanais em serviços da casa.

- O mercado de trabalho mudou com a entrada maciça das mulheres, mas a organização da

vida privada, não. Aí reside a maior desigualdade entre homens e mulheres. O mundo do

trabalho tem que descobrir que a vida privada existe e se organizar liberando tempo para

homens e mulheres. Enquanto a discussão sobre o uso do tempo não avança entre

empregadores e empregados, partilhar as responsabilidades familiares é fundamental para que

as mulheres possam trabalhar em igualdade de condições com os homens. Mas na verdade

trata-se de uma questão pública e não só privada - avalia a presidente executiva do Rio Como

Vamos, Rosiska Darcy de Oliveira.

A socióloga Baiena Feijolo Souto, de 31 anos, sabe como uma boa estrutura de serviços e a

parceria do companheiro fazem a diferença para a realização profissional da mulher. Mãe de

dois meninos de 11 e 14 anos e de uma menina de 2, ela deixa a caçula na creche às 8h e parte

para o emprego. Cabe ao marido, engenheiro, buscar a pequena, às 18h. Facilita a vida desta

trabalhadora o fato de a família morar em Laranjeiras, bairro em que tem por perto escolas e

outras instituições onde os garotos podem fazer atividades ao longo do dia, enquanto os pais

estão fora. Em casa, embora tenha empregada e conte com a ajuda do marido, na divisão das

obrigações do lar, a socióloga não escapa de algum serviço doméstico.

Se Baiena, que conta com uma estrutura de serviços favorável no bairro onde mora e pode sair

para trabalhar com tranquilidade, sabendo que as crianças estão em segurança, o mesmo não

acontece com aquelas mães que dependem de creches públicas para seus filhos, mas não

conseguem vagas. Na rede municipal do Rio, 33.961 crianças são atendidas em creches públicas

ou conveniadas. No início de 2009, esse número era ainda menor, cerca de 28 mil. O total de

atendidos hoje não chega sequer à metade dos 68.203 matriculados na etapa seguinte da

educação infantil, a pré-escola. Ou seja, persistindo esta média de matrículas na pré-escola

para o próximo ano, a metade dos pequenos alunos chegaria a esta fase sem ter passado antes

por uma creche. A meta do Plano Estratégico da prefeitura é chegar a 2012 com cerca de 60

mil vagas em creches, 30 mil delas abertas a partir de 2009. Para a presidente do RCV, é

primordial que esta meta seja cumprida rigorosamente:

- Não existe mercado de trabalho feminino democrático sem creche e escola. Nenhuma mulher

trabalha tranquila sem saber como estão seus filhos. Os homens sempre tiveram a tranquilidade

de saber que eles estavam com as mães. Quando as crianças não estão com elas, estão com

quem? Na rua? A política de enquadramento educacional da primeira infância e da juventude é

primordial para as mulheres.

Gravidez precoce ainda dificulta o acesso do sexo feminino ao emprego

Se na educação a criação de novas vagas em creches pode colaborar para a vida profissional da

mulher, na saúde, o planejamento familiar, a atenção à gestante e a prevenção de doenças

podem dar a ela maior controle sobre sua vida. Ações de orientação sexual a adolescentes e
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jovens de ambos os sexos, por exemplo, impactam sobre indicadores como o de gravidez

precoce. De acordo com o Sistema de Indicadores do Rio Como Vamos, 16,7% das mães que

deram à luz em 2009 no Rio tinham menos de 20 anos, número que desde 2006 não melhora.

Em regiões carentes como a Cidade de Deus, a taxa chega a quase 24%. Na favela, que tem

índice de gravidez precoce tão acima da média do Rio, a evasão no ensino médio chega a 29%,

entre rapazes e moças.

Sem estudo, o ingresso no mercado de trabalho fica mais difícil. Dados da Relação Anual de

Informações Sociais (RAIS/MTE) mostram que a participação feminina em empregos formais

sobe progressivamente com o aumento de sua escolaridade. Entre os trabalhadores da cidade

que em 2009 tinham até o 5 ano de estudo incompleto, as mulheres eram apenas 15%.

Chegavam perto dos 30% entre os que tinham ensino fundamental, passavam dos 50% com

ensino médio, e alcançaram 53% entre os formados em faculdades.

As adolescentes e jovens despertam ainda outro foco de preocupação. Segundo a coordenadora

do Núcleo de DST/Aids do Centro de Saúde Germano Sinval Faria, da Escola Nacional de Saúde

Pública (ENSP), Celina Boga, hoje o Ministério da Saúde volta suas atenções para moças de 15 a

24 anos, pela vulnerabilidade diante das doenças sexualmente transmissíveis, pois estão

começando a vida sexual cada vez mais cedo.

De acordo com a gerente do Programa de Saúde da Mulher do município, Chrystina Barros, no

planejamento familiar oferecido em todos os postos de saúde, ingressam por ano de 30 mil a 40

mil novos usuários, que recebem orientação e contraceptivos.

Ainda segundo Chrystina, das ações previstas no Programa de Assistência Integral à Saúde da

Mulher (Paism), o Rio tem o planejamento familiar e outras três grandes frentes implantadas:

prevenção às DSTs, ao câncer de mama e assistência ao pré-natal e parto. Para o RCV, são

ações urgentes para melhorar alguns indicadores que, depois de anos sem a devida atenção do

poder público, estancaram sem apresentar melhora significativa.

É o caso do pré-natal insuficiente. Em 2009, 32,18% das mulheres que deram à luz não fizeram

o acompanhamento mínimo recomendado de sete consultas, como mostram os indicadores do

RCV. Número de que vem apresentando pequenas oscilações nos últimos quatro anos. Tão

preocupante ainda são as desigualdades observadas no próprio município, com várias regiões

bem acima da média. Só na Cidade de Deus, 58,55% das gestantes fizeram um pré-natal

incompleto em 2009.
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