
,uo.Sexta-Feira, 14/10/88 
| OO : 

Aumentam 
demissões 

de mulheres 
|3j Belo Horizonte — O delegado 

do Trabalho em Minas, Paulo Lott, 
_ afirmou que aumentaram em Belo 
@tHorizonte as demissões de mulhe

res em função dos novos direitos 
/H\ rabalhistas contidos na atual 
^-Constituição. Apesar de não ter as 

estatísticas em mãos — "A DRT 
"_,não possui sequer um computador" 
'~! —, Lott garantiu que, embora te-

^ 7 ^ "^ nham tentado se ver livre de mu-
<^\7t,lheres trabalhadoras, as empresas 
ggD '* /que demitiram cometeram um 
(pf) 'grande equívoco. Como o aviso-
c^? ".^prévio mantém retroativamente o 
pg> sj'emprego por 30 dias, as mulheres 
b=S "f*já contam com os novos direitos 
— ' desde o dia 5 de setembro. Por isto, 
ftiül nJfdeverão receber, caso demitidas 
=̂5< 'desde esta data, todos os direitos. 

Qti Lott acredita, porém, que a de-
c=̂ j -^missão de mulhees é episódica. "O 
^ 2 -ivmercado de trabalho, onde a mão-
§Ü s de-obra feminina já é indispensá-
Oê-nível terá de adaptar-se às modifica-
0 -ir^ões da Constituição". O delegado 
"~2) „ do Trabalho ressaltou, ainda, o al

iado grau de desinformação das pes-
•9isoas em relação aos novos direitos 
-Conquistados. Ele disse que a DRT 
oíinstalou um plantão fiscal perma-
sbnente para dar estas informações. 
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ogf Violência 
„jj O Conselho Municipal dos Di
r e i to s da Mulher denunciou que 

. ^"permanecem impunes os responsá
v e i s por 586 casos de violência pra
t i cados contra mulheres da perife-
0Jria de Teresina nos últimos dois 

anos. 
9IÍ Um documento elaborado pelo 
"sConselho, com a colaboração da Se
c r e t a r i a de Trabalho e Ação Comu-
*tnitária, da prefeitura de Teresina, 
amostra que 304 mulheres sofreram 
9 lesões corporais nesse período, 
'^principalmente por parte de mari-
" £dos enciumados ou alcoólatras. 

Nos distritos policiais dos bair
ros São João, Parque Alvorada, 
Dirceü Arcoverde e Mocambinho e 

^no centro da cidade estão registra
d o s ainda, segundo o documento do 
'Conselho, 139 casos de ameaças, 41 
"^ifameições, 23 estupros, três homi
cídios e 12 tentativas de assassina
do, além de vários outros casos de 
"Violência contra a mulher. 

a "Todos os casos relacionados nó 
documento dizem respeito somente 

iaos delitos cujos autores conti-
,aiuam impunes", explicou a jorna
l i s t a Glória Sandes, da diretoria de 
^Conselho da Mulher. ^ _^.^ 


