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Vive dentro de mim 

a mulher do povo. 

Bem proletária. 

Bem linguaruda, 

desabusada,

sem preconceitos...

Cora Coralina



m mundo de igualdade, liberdade, solidariedade, 
justiça e paz. Esse é o canto e o grito das mulheres 
neste 8 de Março, Dia Internacional das Mulheres. 
De mãos dadas, numa corrente mundial, 
denunciamos a opressão, a dominação e todas as 
formas de discriminação e violência a que as 
mulheres são submetidas. 

As mulheres e todos nós identificamos o 
patriarcado e o capitalismo como os sistemas de 
opressão e de exploração da imensa maioria da 
humanidade. Esses sistemas geram pobreza, 
exclusão, guerras, violam direitos e nos impedem, 
mulheres e homens, de sermos livres e felizes. 

Na luta pelos direitos das mulheres e por um 
mundo de igualdade e liberdade, desde sempre, 
está o Mandato Participativo Pedro Kemp 
deputado estadual. Com projetos de lei para 
garantir e efetivar direitos, com presença nas 
mobilizações sociais, com denúncias e ações 
educativas, estamos ajudando a construir um 
mundo novo.

Com esse compromisso, 
lançamos o Guia de 
Direitos n° 2, para que 
seja mais um instru-
mento de apoio às lutas 
femininas por dignidade 
e respeito. 

2 GUIA DE
DIREITOS ON

U

PEDRO KEMP
Deputado Estadual - PT



CONHEÇA O 
ARTIGO 6° DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, lei maior do País, 
determina em seu artigo 6°, dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, que o Estado deve respeitar, proteger e 
garantir, a todas as brasileiras e brasileiros, os direitos sociais: 

Direito à Educação: direito de cada pessoa ao 
desenvolvimento pleno, ao preparo para o exercício da 
cidadania e à qualificação para o trabalho; 
Direito à Saúde: direito ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 
da saúde, bem como à redução do risco de doença e de 
outros agravos; 
Direito ao Trabalho: direito a trabalhar, à livre escolha do 
trabalho, a condições eqüitativas e satisfatórias de trabalho 
e à proteção contra o desemprego;
Direito à Moradia: direito a uma habitação permanente que 
possua condições dignas para se viver; 
Direito ao Lazer: direito ao repouso e às atividades que 
permitam a promoção social e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso de cada indivíduo; 
Direito à Segurança: direito ao afastamento de todo e 
qualquer perigo e garantia de direitos individuais, sociais e 
coletivos; 
Direito à Previdência Social: direito à segurança no 
desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice 
ou noutros casos de perda de meios de subsistência por 
circunstâncias independentes da vontade; 
Direito à Maternidade e à Infância: direito da mulher, 
durante a gestação e o pós-parto, e de todos os indivíduos, 
desde o momento de sua concepção e durante sua infância, 
à proteção e à prevenção contra a ocorrência de ameaça ou 
violação de seus direitos.



CONHEÇA
OSDIREITOSDAS MULHERES

A partir das lutas e da mobilização das mulheres, foi possível 
garantir na Constituição Federal muitas reivin-dicações dos 
movimentos feministas e populares. Obtivemos um grande 
avanço no campo do direito da mulher. E é preciso conhecer 
esses direitos e lutar para que sejam garantidos de verdade

ISONOMIA E IGUALDADE
A Constituição Federal garante que, entre os objetivos da 
República Federativa do Brasil, está o de “promover o bem 
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação”;
Mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, 
seja na vida civil, no trabalho, na família.

AUTONOMIA
Ninguém pode ser levado a fazer o que não quer, desde que 
não seja obrigado por lei.

DIREITOS HUMANOS
Proibição de tortura, tratamento desumano ou degradante;
Inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da casa, da 
honra e da imagem das pessoas.

DIREITOS POLÍTICOS
As mulheres têm o direito de votar e ser votadas. Para 
garantir uma maior participação feminina na política, a lei 
eleitoral garante que, no mínimo, 30% das 
candidaturas a cargos proporcionais (vereadores, 
deputados estaduais e deputados 
federais) devem ser preenchidas 
pelas mulheres. 



IGUALDADE NO TRABALHO
Existe um conjunto de leis voltadas para a promoção da 

igualdade entre mulheres e homens: 
Proibição de diferença de salários, de exercício de funções 
e de critérios de admissão por motivo de sexo;
Equiparação do local de trabalho, por parte do empregador, 
visando garantir boas condições às mulheres;
Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos;
Assistência gratuita aos filhos e dependentes, seja 
trabalhadora ou trabalhador rural ou urbano,  desde o 
nascimento até seis anos, em creches e pré-escolas.

MULHER E PREVIDÊNCIA
Uma das principais mudanças que ocorreram quando a 

mulher se tornou também chefe da família, foi que ela passou 
a ser titular de plano de previdência e saúde, podendo colocar 
seu marido ou companheiro como dependente.

Antes, se a mulher morria, a pensão por morte ficava para 
os filhos menores e, com a emancipação deles aos 21 anos, a 
pensão acabava. Agora, a pensão ficará com o marido ou 
companheiro de forma vitalícia para proteger a família. 

Os direitos previdenciários são fundamentais para as 
mulheres: como elas têm uma maior expectativa de vida, são 
maiores destinatárias do benefício de pensão; a 
aposentadoria é antecipada em cinco anos como forma de 
compensá-las pela dupla jornada de trabalho; a proteção à 
maternidade é garantida pela previdência e se torna 
fundamental para a sua inserção no mercado de trabalho.



PROTEÇÃO
À
 

Dentre as principais medidas de proteção à maternidade, 
podemos citar:

Estabilidade no emprego da mulher gestante desde a 
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto; 
Transferência provisória de função, quando as condições 
de saúde exigirem;
Dispensa do horário de trabalho para realização de, no 
mínimo, seis consultas médicas e exames complementares 
durante a gravidez;
Licença à gestante de 120 dias e garantia de salário integral 
nesse período;
Para amamentar o filho, a mulher tem direito, durante a 
jornada, a dois descansos especiais de meia hora cada um;
Assistência aos filhos até os seis anos em creches e 
educação infantil; 

A mãe adotiva ganhou direitos na lei, podendo agora se 
licenciar com remuneração integral de 30 a 120 dias para 
cuidar do filho adotado, dependendo da idade do mesmo.
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¾Salário-Maternidade
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A Lei nº 10.710/03 trouxe de volta a antiga norma onde o 
pagamento do salário-maternidade à empregada gestante 
é feito diretamente pela empresa.

Ressarcimento à empresa
Depois do pagamento, a empresa será compensada pela 
Previdência Social, por ocasião do recolhimento das 
contribuições devidas sobre a folha de salários de suas 
empregadas e seus empregados. 

Comprovação do pagamento
A empresa deverá conservar durante 10 (dez) anos os 
comprovantes dos pagamentos e os atestados 
correspondentes para exame pela fiscalização da 
Previdência Social.

Relembrando normas sobre o salário-maternidade:
O salário-maternidade é um benefício da Previdência 
Social, pago à segurada que tem uma filha ou filho natural 
ou adotivo.

Tem direito a receber salário-
maternidade:

Empregada;
Empregada doméstica;
Trabalhadora avulsa;
Contribuinte individual 

(autônoma, empresária etc.);
Segurada especial (trabalhadora 

rural);
Segurada facultativa.
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Carência para receber o salário-maternidade:
As empregadas, as empregadas domésticas e as 

trabalhadoras avulsas não precisam de tempo de carência 
para ter direito ao salário-maternidade. Desde o primeiro mês 
que se inscrevem como seguradas da Previdência Social 
passam a ter este direito.

As contribuintes individuais (autônomas, empresárias etc.) 
e as seguradas facultativas necessitam da carência de dez 
contribuições mensais (dez meses). 

Salário-maternidade para mãe adotiva
A mãe adotiva ou a pessoa que tiver a guarda judicial de 

uma criança para fins de adoção continuará a receber o 
salário-maternidade diretamente da Previdência Social.

Direitos da mãe adotiva
A mulher que adota ou que recebe uma criança sob guarda 

judicial para fins de adoção terá direito à licença-maternidade 
e a receber o salário-maternidade. O tempo de licença foi 
assim definido:

Por 120 dias para criança de até um ano de idade;
Por 60 dias para criança de um ano e um dia até quatro anos 

de idade;
Por 30 dias para criança de quatro anos e um dia até oito 

anos de idade.
Em caso de adoção ou guarda judicial para fins de adoção 

de mais de uma criança, simultaneamente, será efetuado o 
pagamento somente de um salário-maternidade, observando-
se o direito segundo a idade da criança mais nova.

Será pago o salário-maternidade à segurada mãe adotiva, 
ainda que já tenha havido pagamento de benefício 
semelhante à mãe biológica.

Ê
Ê
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Na área de saúde, as mulheres têm direito a:

Atendimento pelo SUS de forma integral e gratuita;

Programas específicos, como os voltados para a saúde 
reprodutiva e para prevenção de doenças, a serem 
implantados pelos governos;

Planejamento familiar por livre decisão do casal, 
competindo ao Estado proporcionar recursos e meios 
científicos para o  exercício desse direito;

Interrupção da gravidez, quando esta coloca em risco a vida 
da mulher ou quando foi conseqüência de estupro;

Cirurgias gratuitas, no SUS e também nos planos de saúde, 
de reparação de mama mutilada em função do tratamento 
de câncer.
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MULHER
E SAÚDEPÚBLICA



DIREITO
À  NÃO VIOLÊNCIA

As mulheres, dentre os segmentos da população, são as 
mais atingidas pelas práticas violentas. O Código Penal 
tipifica como crime uma série de práticas violentas, passíveis 
de prisão, tais como, violência sexual, violência física, 
violência psicológica. Agora, o assédio sexual também é 
crime. Ou seja, é crime constranger alguém com o intuito de 
obter vantagem ou favorecimento sexual, utilizando o agente 
de sua condição de superior hierárquico ou ascendências 
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.

Uma lei federal prevê que, em caso de violência 
doméstica, o juiz pode determinar como medida de cautela, o 
afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de 
convivência da vítima. Isso é correto, pois quem deve sair de 
casa não é a mulher agredida, mas o seu agressor.

Registro de Violência Contra a Mulher passa a ser 
obrigatório
O Senado Federal aprovou um projeto de lei que torna 

obrigatória a notificação, em todo o País, de casos de 
violência contra as mulheres atendidas nos serviços públicos 
e privados de saúde. A proposta considera como violência a 
ação que provoque morte, dano ou sofrimento físico, sexual 
ou psicológico à mulher.

¾



AS MULHERES
E O NOVOCÓDIGO CIVIL

O Código Civil, que vigorou até o final de 2002, era 
humilhante para a mulher. Datado de 1916, atribuía ao homem 
o poder sobre a família e reforçava o machismo e a 
subordinação da mulher. Alguns exemplos: 

O Código fazia referência apenas ao homem e não à 
pessoa humana;

O marido podia pedir a anulação do casamento pelo fato de 
a mulher ter tido experiência sexual antes do matrimônio;

O chefe da família era apenas o pai, que representava 
legalmente a família, tinha o direito de fixar sozinho o 
domicílio e podia administrar sozinho os bens da família e 
também os bens particulares da mulher;

A mulher podia adotar o nome do marido, mas o oposto era 
vedado;

Para trabalhar fora de casa e realizar compras a crédito, a 
mulher necessitava da autorização do marido.
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No novo Código Civil, que entrou em vigor em 2003, esses 
dispositivos foram revogados. Dentre as conquistas das 
mulheres na nova legislação, podemos destacar:

Em vez de “homem”, o Código passa a referir-se à 
“pessoa”;

Fim da anulação do casamento pelo fato de a mulher ter 
tido experiência sexual antes do casamento;

A chefia familiar passa a ser compartilhada pelos 
cônjuges, sem que o homem seja mais importante que a 
mulher, ou vice-versa;

Fim do pátrio poder (poder do pai). Agora, os filhos estão 
sujeitos ao poder familiar, enquanto menores. Hoje, o 
homem e a mulher têm poderes iguais;

A mulher pode adotar o nome do marido e o marido pode 
também adotar o nome da 

mulher;

O trabalho fora de 
casa passa a ser 
uma opção da 
mulher, que não 
precisa mais ser 
autorizada pelo 

marido;

A administração do 
matrimônio comum 

compete a qualquer um   
dos cônjuges;

A direção da sociedade 
conjugal é exercida pelo 
marido e pela mulher.
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Lei que dispõe sobre normas e 
procedimentos para prevenção e combate 
à prática de discriminação contra mulheres 
no trabalho (Lei 2.470/2002) Prevê punição 
aos que praticarem atos de discriminação, 
coação ou violência contra a mulher no 
mercado de trabalho, tais como:

scriminação às mulheres casadas ou mães nos processos 
de admissão ou permanência no emprego.

Prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de 
crianças e adolescentes (Lei n° 2.413/2002) - Mato Grosso 
do Sul está na rota da exploração sexual de crianças e 
adolescentes. Mais de 70% das vítimas são meninas. Esta lei 
visa prevenir e coibir esse tipo de violência.

Cota de vagas para estudantes negras e negros na 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Lei n° 
2.605/2003) - As mulheres negras ainda são as mais 
discriminadas na sociedade. Com esta lei, abrem-se a elas 
novas possibilidades de ingresso na Universidade. 

Direito da mulher à moradia (Lei n° 2.908/2004) - 
Estabelece que as mulheres chefes de família, idosas e 
portadoras de deficiência, com renda familiar até três 
salários mínimos, serão atendidas de forma prioritária pelos  
programas habitacionais do Governo do Estado.

 - 

üviolência moral e física;
ürevista na entrada e saída de instituições e 

estabelecimentos;
üexigência de teste de gravidez para admissão no emprego ou 

permanência nele;
üdi

¾

CONHEÇA AS LEIS 
DO DEPUTADO PEDRO KEMP 

QUE GARANTEM DIREITOS ÀS MULHERES



CONHEÇA OS
ORGÃOS DE DEFESA DAS

MULHERES

Coordenadorias Especiais de Políticas Públicas para a Mulher:

Centros de Atendimento à Mulher em Situação de Violência:

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher:

Defensoria Pública de Atendimento à 
Mulher Vítima de Violência:

SOS Mulher (disque denúncia)

Campo Grande: (67) 318.1003 - 318.1090 - 318.1101
Dourados: (67) 411.7652
Corumbá: (67) 232.9762

Campo Grande: (67) 383.2778
Dourados: (67) 411.7147

Campo Grande: (67) 384.2946
Aquidauana: (67) 241.1172
Corumbá: (67) 231.2810
Dourados: (67) 421.1177
Jardim: (67) 251.1793
Naviraí: (67) 461.5115 - 461.5182
Ponta Porã: (67) 431.3771
Três Lagoas: (67) 521.2432

 (67) 383.2778

: 0800 67 1236



Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul
Palácio Guaicurus - Parque dos Poderes

Bloco 09 - 79031-901 - Campo Grande-MS
Tel.: (67) 326-4245 - 389-6340/6341/6342

Fax: (67) 389-6285
E-mail: pedrokemp@hotmail.com

pkemp@terra.com.br

www.pedrokemp.com.br
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