Relatório da atividade:
Igualdade de oportunidade e não discriminação nas relações de trabalho
DIEESE, OIT e INSPIR
01 e 02 de outubro de 2009
Acordo DIEESE/ OIT

Apresentação

A atividade teve como objetivos o debate sobre a igualdade de oportunidade e a não
discriminação nas relações de trabalho e a apresentação do projeto “Decisões para a
vida”. Foram apresentadas diversas abordagens sobre a inserção e os desafios da mulher
no mercado de trabalho. Participaram da atividade dirigentes sindicais que atuam em
defesa dos direitos da mulher trabalhadora, representantes de instituições ligadas a essa
temática e trabalhadores do DIEESE.
O seminário foi organizado para que especialistas nas diversas dimensões das questões
de gênero e raça pudessem refletir sobre os desafios que se apresentam para as mulheres
atualmente no mercado de trabalho.

Programação:

Primeiro dia

Manhã
Abertura
OIT e centrais sindicais brasileiras
A mulher no mercado de trabalho (mulher e mulher jovem)
DIEESE (Lúcia Garcia)

Tarde
Os desafios de conciliar o trabalho e a vida familiar
OIT (Márcia Vasconcelos)
As mulheres e o desafio dos espaços de poder e de decisão
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (Maria Elisabete Pereira)
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Segundo dia

Manhã
Os avanços na negociação coletiva de trabalho sobre equidade de gênero
DIEESE (Ecléia Conforto)
Os avanços na negociação coletiva de trabalho sobre raça
INSPIR (Cleonice Caetano Souza)
Debate com as participantes

Tarde
Apresentação do Projeto Decisões para a Vida
DIEESE (Paulo Valle)
Indicações para o trabalho com as centrais sindicais
Lançamento do site Meu Salário Mulher (www.meusalariomulher.org.br)

Coquetel de encerramento

A seguir, é apresentada uma descrição das atividades:

Primeiro dia

Abertura
A presidente do INSPIR, Cleonice Caetano Souza, abriu a atividade introduzindo as
apresentações que seriam feitas nos dois dias do evento. Cleonice falou também sobre o
objetivo da atividade: a discussão de temas fundamentais para a luta pela igualdade de
oportunidade e não discriminação nas relações de trabalho e a importância da
participação da mulher no movimento sindical. Após essa introdução, Cleonice chamou
para a mesa a representante da direção sindical Nacional do DIEESE, Zenaide Honório,
a representante da OIT, Márcia Vasconcelos e os representantes das centrais sindicais:
Aparecida Malavazi da CGTB, Fabiana Generosa da CTB, Marcos Benevides da CUT,
Maria Suzicléia da Força Sindical, Sônia Maria Zerino da Silva da Nova Central e
Mônica da Costa Mata Roma da UGT.
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Em seguida, Lúcia Garcia, técnica da Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, do
DIEESE, fez a primeira apresentação da atividade abordando a questão da mulher no
mercado de trabalho metropolitano. Lúcia apresentou dados sobre as mulheres e os
negros em regiões metropolitanas e Distrito Federal coletados pela PED. Os principais
temas abordados foram:
•

Distribuição da População em Idade Ativa Feminina Segundo Condição de
Atividade

•

Taxa de desemprego total segundo sexo

•

Taxas de participação femininas

•

Taxa de Desemprego Total Segundo Cor e Sexo

•

Distribuição da População Economicamente Ativa

•

Proporção de mulheres nos contingentes de desempregados

•

Índice do rendimento médio real das mulheres ocupadas

•

Índice do Rendimento Médio por Hora dos Homens e Mulheres Negros

•

Proporção de domicílios chefiados por mulheres

•

Estimativas da População Jovem de 16 a 24 anos por Sexo e Cor

•

Proporção de estudantes de 16 a 24 anos na população ocupada, segundo cor

Após a apresentação, foi aberto um espaço para que os participantes da atividade
fizessem perguntas e levantassem questões sobre os dados apresentados.

A segunda apresentação do primeiro dia foi da representante da OIT, Márcia
Vasconcelos, que tratou dos desafios de conciliar o trabalho e a vida familiar. Márcia
falou sobre o trabalho da OIT e o seu papel na promoção do trabalho decente por meio
das normas internacionais do trabalho. A representante da OIT tratou de forma
detalhada das convenções da OIT sobre a promoção da igualdade de oportunidades e
tratamento no trabalho. A seguir estão os principais temas tratados em sua apresentação:
•

O papel normativo da OIT

•

As normas internacionais do trabalho

•

A abordagem da OIT sobre a promoção da igualdade de oportunidades e
tratamento no trabalho

•

Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho

•

Convenção nº 100 e a Recomendação nº 90 sobre igualdade de remuneração
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•

Convenção nº 111 e a Recomendação nº 111 sobre discriminação no emprego e
na ocupação

•

Convenção n. 156 e Recomendação n. 165 sobre trabalhadores e trabalhadoras
com responsabilidades familiares

•

Responsabilidades Familiares: a visão da OIT

•

As discussões da Conferência Internacional

•

Nova concepção sobre os papéis de homens e mulheres

•

Elaboração de uma política nacional de promoção da igualdade

•

Medidas de equilíbrio entre trabalho e família

Foi aberto um espaço para a discussão dos temas abordados na apresentação da OIT e,
em seguida, Maria Elisabete Pereira, representante da Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres, fez uma apresentação sobre as mulheres e o desafio dos espaços de
poder e de decisão. Em sua exposição, Maria Elisabete apresentou a Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres e fez um histórico do órgão, que é vinculado à Presidência
e que tem status ministerial. Maria Elisabete falou das estratégias da Secretaria a fim de
ampliar a inserção das mulheres nos espaços de poder e decisão e os resultados
alcançados até o momento. Foram apresentados também dados sobre a presença de
mulheres nos espaços de poder e decisão. A seguir os temas abordados na apresentação:
•

A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

•

I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres

•

A revisão do I PNPM

•

O II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres

•

Mulheres nos espaços de poder e decisão

•

Proporção de mulheres eleitas/nomeadas, segundo cargo

•

Proporção de mulheres nos cargos de ministros dos Tribunais Superiores

•

Comemorações do 08/03 em 2009: poder e decisão

Segundo dia

A primeira apresentação do segundo dia foi feita por Ecléia Conforto, do DIEESE, que
abordou os avanços na negociação coletiva de trabalho sobre equidade de gênero. Ecléia
apresentou informações sobre a sua tese de doutorado Mulher e negociação coletiva:
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uma investigação da presença feminina nas convenções coletivas de trabalho no
município de Porto Alegre no ano de 2005. Em sua apresentação, Ecléia destacou a
importância das negociações coletivas como forma de estabelecer medidas capazes de
promover a igualdade e fez uma descrição das cláusulas de interesse da mulher que
aparecem nos acordos coletivos. Os principais temas tratados foram:
•

Negociação coletiva

•

Identificação das cláusulas de interesse da mulher

•

Tipos de cláusulas de interesse da mulher

•

Conteúdo das cláusulas de interesse da mulher

•

Freqüência que as cláusulas aparecem nas convenções coletivas de trabalho

•

Escopo Temático e Freqüência das Cláusulas

•

Conteúdo das Cláusulas em relação à Legislação Brasileira

•

Cláusulas por Setor Econômico

•

Cláusulas por Categoria Profissional

•

Determinantes das cláusulas de interesse da mulher

Em seguida, Cleonice Caetano Souza, presidente do INSPIR, fez uma apresentação
tratando dos avanços na negociação coletiva de trabalho sobre raça. Cleonice fez
também uma apresentação sobre o INSPIR. Os temas tratados foram:
•

Apresentação do Inspir

•

Desafio a ser enfrentado

•

Sócios Fundadores

•

Associados

•

Organograma

•

Metodologias usadas

•

Vitórias no Movimento Sindical

•

Convênios

•

Agenda Atual e futura

A última apresentação foi de Paulo Valle, coordenador da área de Pesquisas Web do
DIEESE. Paulo Roberto fez a apresentação do projeto internacional Decisões para a
Vida, que é focado na questão de gênero, e apresentou o sítio Meu Salário Mulher
(www.meusalariomulher.org.br). Os principais temas tratados foram:
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•

Projeto Decisões para a Vida

•

Coordenação internacional

•

Visão da ITUC sobre o projeto

•

Origem dos recursos

•

Coordenação no Brasil

•

Países do Decisões para a Vida

•

Visão do DIEESE

•

Objetivo do Projeto

•

O papel do DIEESE

•

O papel das centrais

•

Período do projeto

•

Público alvo

•

Setor de atividade alvo do Projeto

•

Produtos e atividades do projeto

•

Atividades

•

Metas do projeto

•

Resultados esperados

Após a última apresentação, os participantes foram convidados para um coquetel de
encerramento das atividades.
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ANEXOS
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Anexo 1 – Convite da atividade
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Anexo 2 – Listas de presença
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Anexo 3 – Fotos
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