
N
o mês de março é intensifi cado o debate 
sobre direitos igualitários e fi m da violên-
cia contra a mulher, mesmo assim os da-

dos continuam alarmantes. Enquanto no Brasil 
uma mulher é agredida a cada 4 minutos, o in-
vestimento público sofre redução: foram 95% 
a menos nos últimos cinco anos. Para reforçar a 
importância da causa e da luta, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Carlos Barbosa promove a Pales-
tra Igualdade, Oportunidade e Respeito: Direitos 
Fundamentais da Mulher, com a escrivã de polícia 
Regiane Casagrande, psicóloga Elenice Bertoldo 
e advogada e membro do projeto Mais Marias, 
Katia Colombo. O evento está marcado para o dia 
16 de março, na sede do Sindicato. 

A dupla jornada, em que a mulher cumpre seu 
expediente de trabalho e ainda precisa fazer as 
tarefas de casa, sem divisão entre marido e fi lhos, 
é um dos temas que mais surgem nas consultas 
com a psicóloga Elenice - profi ssional conveniada 
ao Sindicato. “É importante falarmos sobre a 
sobrecarga que quase sempre recai sobre a mulher. 
Também é importante falar da posição da mulher 
na sociedade, o que mudou, o que conquistou e o 
que ainda precisamos batalhar”, salienta. Por sua 
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vez, a escrivã da Delegacia de Polícia de Carlos 
Barbosa, Regiane Casagrande, apresentará dados 
compilados com base nos boletins de ocorrência, 
bem como o funcionamento da rede de proteção 
à mulher. 

Condim Vai à Escola

Um dos projetos do qual Regiane faz parte é 
o Condim Vai À Escola. Trata-se de um grupo de 
profi ssionais voluntários que visitam as escolas 
e conversam com os alunos.  Junto a ela estão 
Katia, um psicólogo, um médico ginecologista e 
uma enfermeira. O objetivo do Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher é alertar sobre a violência, 
uso de drogas, sexualidade e abuso sexual. “Em 
2020 vamos iniciar o Condim Para Pais com todos 
os pais de Educação Infantil. No final de 2019 
uma diretora solicitou que a gente falasse com os 
pais, principalmente por que há casos de crianças 
pequenas que mal sabem falar e já ofendem os 
colegas. Também há casos registrados de abuso de 
vulneráveis percebidos por professores”, destaca. 

A repetição de modelos observados na infância 
desencadeia na formação de adultos violentos. 
“Vemos muitos casos de feminicídio que começam 
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com sinais sutis. As vezes as mulheres não 
percebem que estão sendo vítimas de violência 
psicológica”, diz Elenice. 

Com a realização dessa palestra, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Carlos Barbosa pretende dar voz 
ao debate de uma questão que fere, traumatiza e 
mata. “A informação é uma maneira poderosa de 
ajuda. As vítimas de violência precisam saber que 
não estão sós e que existe uma rede de proteção 
disposta a auxiliar no que for necessário. O Dia 
da Mulher não pode ser uma data puramente 
comercial. Flores são apenas um adorno. O que 
combina com o 8 de março é a luta por respeito e 
igualdade”, destaca o presidente Todson Marcelo 
Andrade.

Ao fi nal do evento, será servido um coquetel 
aos presentes. 
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