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COALIZÃO DE BACHELET DEVERÁ
SUPERAR DIFERENÇAS
IDEOLÓGICAS NO CHILE

'AS PROMESSAS DE CAMPANHA
FORAM AMBICIOSAS'

SANTIAGO DO CHILE - A ex-presidente socialista Michelle Bachelet e a
ex-ministra conservadora Evelyn Matthei disputam neste domingo o
comando do Chile pelos próximos quatro anos. As últimas pesquisas
indicam que Bachelet é a favorita para ganhar o pleito. Mas,
independentemente da vencedora, Bachelet e Matthei já marcam um
recorde: é a primeira vez na América Latina que o segundo turno de
votações presidenciais será decidido entre duas mulheres, e, a partir de 11
março, dia previsto para a posse, haverá pelo menos quatro mulheres no

Com Bachelet ou Matthei, eleições
no Chile consagram recorde de
mulheres presidentes no continente

América Latina terá em 2014 ao menos quatro mulheres no comando de
seus países: Brasil, Argentina, Costa Rica e Chile

Apesar do recorde, população feminina ainda enfrenta condições de
vida inferiores às dos homens no Chile
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Chilenas  conversam  com  um a propaganda de Bachelet ao fundo: apesar  de disputa
inédita de segundo turno entre duas  m ulheres , condição fem inina ainda é infer ior  à
dos  hom ens  no país  ( MARTIN BERNETTI / AFP )
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A via-crúcis do brasileiro para ir ao
trabalho: transporte ruim em todas
as classes sociais

Transporte público precário e engarrafamentos
tornam a viagem diária um sofrimento, o que
diminui o convívio com filhos e as horas de
sono. A dificuldade de mobilidade é o tema de
hoje da série sobre o dia a dia da economia pela
ótica das famílias
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comando de seus países, um número inédito.

Na América Latina, as mulheres estão no comando no Brasil - com a
presidente Dilma Rousseff -, na Argentina - com Cristina Kirchner - e na
Costa Rica, com Laura Chinchilla.

Apesar de o Chile estar prestes a ter outra presidente (Bachelet já
comandou o país entre 2006 e 2010), a maioria das chilenas vive outra
realidade, longe de ter a mesma representação política, econômica e social
dos homens. Segundo um relatório difundido pelo Fórum Econômico
Mundial, o Chile ocupa o 91º lugar numa lista de 136 países que mede
indicadores sobre igualdade de gênero, como participação e oportunidades
econômicas, escolaridade, poder político e saúde.

É verdade que houve avanços na representação política feminina: a Câmara
de Deputados ganhou mais uma integrante e conta atualmente com 18
deputadas entre 120 cadeiras, e o Senado passou de cinco a sete senadoras,
de um total de 38. Mas as mudanças avançam lentamente, e a diferença
entre homens e mulheres continua gritante.

Na área profissional, a desigualdade se repete. Apenas 3% dos cargos de
direção de empresas estão nas mãos de mulheres, e a diferença salarial em
relação aos homens chega a 30% no país. O Chile tem, ainda, uma das taxas
mais baixas de participação feminina no mercado profissional da América
Latina, de 48%.

Além disso, segundo um relatório do Serviço nacional da Mulher (SNM),
77% dos homens chilenos acreditam que elas são a principal responsável
pela criação dos filhos. A resposta da maioria das chilenas ilustra o desafio
de gênero no Chile: 87% delas dizem que o país é machista.
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Chile vota para levar uma nova Bachelet ao poder

‘Somos uma Nova Maioria que está integrando novos componentes’, diz Isabel
Allende

Sem maioria, Bachelet já busca alianças no Congresso do Chile
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