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Câmara Municipal de Curitiba. Neste ano, eleições municipais 
podem ser um marco para aumentar a representação feminina 

na política. Foto: Rodrigo Fonseca/CMC

VAMOS COMBATER O CÂNCER
DE MAMA

DA DESIGUALDADE

DA MÁ POLÍTICA

DO MACHISMO

Edição Especial do Jornal da Engenheira aborda 
eleições municipais, representação na sociedade, a 

busca de espaço e a saúde das mulheres
• • •

http://www.senge-pr.org.br/noticia/jornal-da-engenheira-vamos-combater-o-cancer/
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Na Espanha, enfermeiras protestam contra falta de condições 
de trabalho. Foto: Manoel Roldan/Fotomovimiento
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MULHERES SOFREM MAIS COM
OS EFEITOS SOCIAIS DA COVID-19
Um estudo da Oxfam mostra que as mulheres têm sofrido 
mais com os efeitos sociais da pandemia. No estudo 
“Tempo de cuidar: o trabalho de cuidado não remunerado 
e mal pago e a crise global da desigualdade”, a entidade 
mostra que “as mulheres representam 70% das pessoas 
que trabalham nos setores de cuidados e saúde”.

Segundo a Oxfam, as mulheres são as mais afetadas 
pelo coronavírus porque elas já enfrentavam questões 
históricas e sociais muito antes dessa nova crise. Elas 
têm que conviver com o risco de violência sexista, são 
as principais vítimas dos processos de migração forçada 
por crises climáticas e conflitos armados, são maioria 
nos postos de trabalhos informais e convivem com a 
sobrecarga do trabalho de cuidado.

Conheça os 6 fatores que sobrecarregam mais as mulheres:

1. A pesada e desigual responsabilidade do
trabalho de cuidado
As poucas privilegiadas que não serão demitidas e poderão 
trabalhar em casa terão que alinhar isso a uma rotina de 
cuidados com a casa e a família.

PANDEMIA

https://www.oxfam.org.br/justica-social-e-economica/forum-economico-de-davos/tempo-de-cuidar/?_ga=2.98676698.576145996.1602690993-2074981487.1602690993
https://www.oxfam.org.br/justica-social-e-economica/forum-economico-de-davos/tempo-de-cuidar/?_ga=2.98676698.576145996.1602690993-2074981487.1602690993
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2. Mulheres estão na linha de frente do coronavírus
A maioria delas não possui seguridade social ou plano 
de saúde para lidar com uma pandemia dessa escala. 
No entanto, elas estão na linha de frente da resposta ao 
coronavírus.

3. Em tempo de isolamento, a violência doméstica 
aumenta
O isolamento social pode dificultar mulheres a
deixarem relacionamentos abusivos, reduzindo 
drasticamente a possibilidade de denunciar. Muitas 
ficam sem as redes de apoio de suas comunidades e são 
limitadas no acesso já deficiente aos serviços básicos.

4. As mulheres do setor informal sofrerão com
a falta de trabalho
Segundo dados da ONU Mulheres, 54% das mulheres na 
América Latina tiram sua renda do trabalho informal.

5. Milhões de mulheres não serão capazes de cumprir
as medidas básicas para impedir o coronavírus
Na América Latina existem mais de 14 milhões de 
mulheres que trabalham em casas de famílias como 
domésticas.

6. Mulheres e meninas em perigo nos campos
de refugiados
Desastres climáticos causam deslocamento de cerca de 
20 milhões de pessoas todos os anos. No contexto do 
coronavírus, em que os países fecham suas fronteiras, 
como ficam essas milhares de mulheres e meninas que 
precisam migrar?

VEJA AQUI COMO APONTAR SAÍDAS PARA
OS GOVERNOS, EMPRESAS E SOCIEDADE

https://www.oxfam.org.br/blog/6-razoes-pelas-quais-o-impacto-do-coronavirus-sobre-as-mulheres-e-maior/
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PAÍSES LIDERADOS POR MULHERES
TIVERAM MELHOR DESEMPENHO
DURANTE A PANDEMIA

Um estudo publicado em julho demostrou que países 
liderados por mulheres tiveram melhor desempenho 
diante da pandemia de Covid-19 do que aqueles liderados 
por homens. Desenvolvida pelas economistas Supriya 
Garikipati (Universidade de Liverpool) e Uma Kambhampati 
(Universidade de Reading), a pesquisa analisou o avanço do 
vírus em 194 países, e comprovou que as nações lideradas 
por mulheres iniciaram medidas de isolamento social ou 
lockdown mais cedo, e consequentemente sofreram menos 
mortes que as nações lideradas por homens.

As pesquisadoras atribuem o sucesso visto nestes países ao 
estilo de liderança das mulheres, mais rápidas a agir diante 
da possibilidade de fatalidades, guiadas por dados científicos, 
e dispostas a assumir riscos econômicos. Dois casos de 
destaque são a Nova Zelândia, presidida por Jacinda Ardern, 
e a Alemanha de Angela Merkel.

O estudo foi publicado pelo Fórum Econômico Mundial e no 
formato de artigo científico pelo Social Science Research 
Network. As autoras alertam que, devido à natureza recente 
e mutável da pandemia, os resultados da pesquisa requerem 
análises mais aprofundadas no futuro.

BOA POLÍTICA

As lideranças de Jacinda Ardern e Angela Merkel são destaque

Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia. 
Foto: Getty Images

https://www.weforum.org/agenda/2020/07/women-leaders-policymakers-covid19-coronavirus/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3617953
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3617953
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ENGENHEIRA ELETRICISTA ASSUME
DIRETORIA DA MULHER DA FISENGE
Por Fisenge

A engenheira eletricista, Maria Virgínia Brandão, foi 
eleita para a Diretoria da Mulher da Fisenge (Federação 
Interestadual de Sindicatos de Engenheiros). De acordo 
com a engenheira, é um desafio enorme assumir a 
Diretoria da Mulher neste momento de perdas de direitos 
adquiridos com esforço e trabalho dos movimentos 
feministas.

“O país vive a pandemia da Covid-19, ao mesmo tempo 
uma crise política e econômica que aprofunda um 
retrocesso nas políticas sociais e trabalhistas, além de um 
cenário perigoso com as fake news [notícias falsas]. No 
Coletivo de Mulheres da Fisenge não me faltará apoio 
e criatividade para dar continuidade ao trabalho da 
diretora que me antecedeu e abriu caminhos, Simone Baía. 
Continuaremos com determinação na busca de igualdade 
para todo o povo brasileiro”, pontuou.

Virgínia é engenheira eletricista 
formada, em 1975, pela Universidade 
Católica de Petrópolis (UCP). Trabalhou 
durante 38 anos (1977-2015) na 
Eletronuclear, fez parte do Programa 
de Transferência de Tecnologia do 
Acordo Nuclear com a Alemanha, 
onde permaneceu de 1978 a 1979. 
Foi diretora do Clube de Engenharia 
e atualmente é diretora do Sindicato 
dos Engenheiros no Estado do Rio de 
Janeiro, Coordenadora da Câmara 
Elétrica do CREA-RJ e integrante do 
Coletivo de Mulheres da Fisenge.

REPRESENTAÇÃO

Maria Virgínia Brandão, Diretora da 
Mulher da Fisenge. Foto: Divulgação
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OUTUBRO ROSA: O QUE VOCÊ PRECISA 
SABER SOBRE O CÂNCER DE MAMA 

SAÚDE

Por Unimed

Entre as mulheres, o câncer de mama é o que causa mais 
mortalidade, sendo também o mais comum depois do 
câncer de pele. A estimativa do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) é que, em 2020, sejam diagnosticados 66.280 
novos casos e ocorram cerca de 17 mil óbitos.

Há mais de 20 anos, a campanha Outubro Rosa promove 
a conscientização sobre a doença. Apesar disso, a 
desinformação sobre o câncer de mama ainda é a principal 
barreira a ser superada, segundo pesquisa da Sociedade 
Brasileira de Mastologia (SBM), em 2019. Saiba mais sobre 
o assunto:

É hereditário?

A genética pode representar fator 
de risco aumentado, mas a SBM 
alerta: mais de 80% dos casos de 
câncer de mama não contam com 
histórico familiar prévio.

As causas?

Não é possível determinar uma causa 
única para o câncer de mama, mas 
alguns fatores estão associados a maior 
incidência da doença. Entre os fatores 
estão ambientais, comportamentais, 
hormonais e reprodutivos.

https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer
https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer
https://www.sbmastologia.com.br/noticias/cancer-de-mama-falta-de-informacao-ainda-e-barreira/
https://www.sbmastologia.com.br/noticias/cancer-de-mama-falta-de-informacao-ainda-e-barreira/
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Idade

O risco de desenvolver o 
câncer de mama aumenta com 
a idade, sendo mais comum 
entre mulheres a partir dos 50 
anos de idade. Por outro lado, a 
mamografia de diagnóstico pode 
ser solicitada em qualquer idade 
se houverem sintomas que a 
justifiquem.

Sintomas

• Nódulo (caroço) fixo e geralmente indolor: 
   em mulheres com menos de 50 anos, 
   a recomendação é observar se o caroço 
   permanece por mais de um ciclo menstrual. 
   Acima dessa idade, a investigação é imediata

• Pele da mama avermelhada, retraída ou 
   parecida com casca de laranja

• Alterações no mamilo (bico do peito)

• Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço

• Saída espontânea (sem forçar) de líquido de 
   um dos mamilos

CLIQUE AQUI E SAIBA MUITO MAIS SOBRE
COMO PREVENIR O CÂNCER DE MAMA

https://www.unimed.coop.br/viver-bem/saude-em-pauta/outubro-rosa-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-cancer-de-mama#Com%20que%20idade%20se%20deve%20fazer%20a%20mamografia?
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COLETIVO DE MULHERES DA FISENGE 
LANÇA CAMPANHA PELO OUTUBRO ROSA

#OutubroRosa é o mês de prevenção ao câncer de 
mama. Esta campanha é realizada com o objetivo de 
conscientização para o autoexame e acompanhamento 
médico. Em tempos de pandemia da Covid-19, o cuidado 
com a saúde é ainda mais fundamental. 

De acordo com a engenheira e diretora da mulher da 
Fisenge, Virginia Brandão, são necessários investimentos 
públicos no Sistema Único de Saúde (SUS) para dar 
atendimento para a população que não tem plano de 
saúde. “As chances de cura do câncer são maiores 
se diagnosticado precocemente. Hoje, existe uma 
Lei determinando que os exames necessários para 
confirmação da doença sejam realizados em até 30 dias, 
mas o que vemos atualmente é o desmonte de nosso 
sistema de saúde pelo Governo Federal, sem contar a 
Emenda Constitucional 95 que congelou os gastos na área 
por 20 anos”, destacou.

PREVENÇÃO

Lei Federal obriga apresentação de resultados de 
exames em 30 dias

CONHEÇA AQUI A LEI DOS 30 DIAS 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13896.htm%23art1
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ENGENHEIRAS TÊM UM VASTO CAMPO 
PARA AVANÇAR NA PROFISSÃO
Maioria no país e no Paraná, as mulheres têm 
renda menor e um longo caminho a percorrer 
em busca de igualdade

BRASIL*
973.622 engenheiros

e engenheiras

MAIORIA
Engenheiro de Saúde e Segurança: 21 mulheres; 17 homens
Urbanista: 55 mulheres; 48 homens
Tecnólogo em Alimentos: 185 mulheres; 58 homens
Tecnológo em Silvicultura: 16 mulheres; 14 homens
Tecnólogo em Saneamento Básico: 2 mulheres; 1 homem
Tecnólogo em Química: 41 mulheres; 30 homens

RENDA**
Os rendimentos médios das mulheres equivalem a 82,1% do dos homens

*Fonte: Confea

**Fonte: O mercado de trabalho e a formação dos engenheiros no Brasil. 

PARANÁ
59.460 engenheiros

e engenheiras

791.343 homens

182.279 mulheres

48.681 homens

10.779 mulheres

OS DADOS

https://relatorio.confea.org.br/Profissional/ProfissionaisPorTituloeGenero
http://www.senge-pr.org.br/wp-content/uploads/2019/11/o-mercado-de-trabalho-e-a-formacao-dos-engenheiros-no-brasil-internet.pdf


As mulheres só ocupam 15% das cadeiras na Câmara Federal: 
Foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
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MAIORIA NAS URNAS, MULHERES
OCUPAM 1/3 DAS CANDIDATURAS E
SÃO MINORIA ENTRE ELEITOS

Nas últimas eleições, em 2018, as mulheres representavam 
52,5% do eleitorado. Houve um crescimento em relação a 
2016, quando eram 52,21% dos aptos a votar. O aumento 
do eleitorado refletiu no aumento da representação, 
contudo, são números muito tímidos.

Em 2016, apenas 13,43% das eleitas eram mulheres. 
Quantidade que cresceu para 16,11% em 2018. Na eleição 
presidencial e de estados já existia a regra de pelo menos 
30% das candidaturas partidárias serem preenchidas 
por mulheres. A obrigatoriedade se mantém para 2020, 
com verba exclusiva também dedicada às candidaturas 
femininas.

A próxima eleição apresenta recorde de candidaturas 
femininas. Dos 526 mil pedidos de registro, 176,5 mil são 
de mulheres. Isso representa 34% das candidaturas e é 
reflexo da criação da política de cotas na disputa.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Disputa prevê cota para candidatura, orçamento
e exposição, mas não para cargos
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Por outro lado, a falta de cotas para ocupar cargos e - 
talvez - o engajamento não coloca as mulheres na maioria 
dos postos de decisão. Em 2016, apenas 11% (636) mulheres 
assumiram prefeituras. O cargo foi ocupado por mais 
de 4,8 mil homens. Na vice, apenas 791 mulheres. Nas 
câmaras municipais, 50 mil homens foram eleitos contra 
7,8 mil mulheres (14%).

Paraná

No Paraná, as candidaturas femininas nas eleições deste 
ano representam 33,6% do total de registros para o pleito. 
Em Curitiba são 1.187 candidatos à vereança da cidade. 
Deste número, apenas 395 são mulheres. Na disputa pela 
prefeitura da cidade estão 6 mulheres na cabeça de chapa 
e 7 vices.

Dados de 
mulheres na 
política (TSE)

Participação 
feminina na 
política (OAB-PR)

Vídeo: A cota e 
orçamento para 
mulheres nas eleições

SAIBA MAIS:

CONFIRA AQUI A LISTA DE 
CANDIDATOS E CANDIDATAS 

DESTAS ELEIÇÕES

Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil

https://www.justicaeleitoral.jus.br/
https://www.justicaeleitoral.jus.br/
https://www.justicaeleitoral.jus.br/
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/docs/participacao-feminina-na-politica-1.pdf
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/docs/participacao-feminina-na-politica-1.pdf
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/docs/participacao-feminina-na-politica-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uKgJ8e_3Y6s
https://www.youtube.com/watch?v=uKgJ8e_3Y6s
https://www.youtube.com/watch?v=uKgJ8e_3Y6s
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/
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CICLO DE CONVERSAS BUSCA DEBATER 
A ATUAÇÃO PROFISSIONAL FEMININA

Na terça-feira, 13 de outubro, aconteceu o primeiro encontro 
do Ciclo de Conversas sobre a atuação profissional feminina, 
com debates a partir do olhar da comunidade acadêmica 
de engenharias e geociências. O evento inaugurou uma 
série de debates virtuais planejados pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) com o objetivo de conversar 
sobre as experiências das mulheres em se destacar e 
evoluir profissionalmente em ambientes historicamente e 
predominantemente masculinos.

A primeira conversa foi focada na área das geotecnologias, 
com a presença das professoras doutoras da UFPR Claudia 
Krueger, do departamento de Geomática; Olga Freitas-
Firkoski, do departamento de Geografia; Barbara Trzaskos, 
do departamento de Geologia; e da mestranda em ciências 
geodésicas Gabriele Câmara. Segundo a diretora do Senge-
PR e coordenadora do Coletivo de Mulheres da entidade, 
Agatha Branco, que também participou do debate, a ideia 
é estender o debate a todas as áreas das engenharias e 
geociências.

Os eventos são idealizados pela UFPR em conjunto com o 
Coletivo de Mulheres do Senge-PR, o Comitê das Mulheres 
do Crea-PR, a Associação Brasileira de Engenheiros 
Cartógrafos (Abec-PR) e a Sanepar, que possui um comitê de 
equidade de gênero.

EMPODERAMENTO

Coletivo de Mulheres do Senge faz parte da organização

ACOMPANHE A 
DIVULGAÇÃO DOS 
PRÓXIMOS ENCONTROS

http://www.senge-pr.org.br/coletivo-mulheres/


Foto: The Royal Swedish Academy of Sciences

NOBEL DE QUÍMICA PREMIA EMMANUELLE 
CHARPENTIER E JENNIFER DOUDNA POR 
MÉTODO DE EDIÇÃO DO GENOMA

No dia 7 de outubro, a Real Academia Sueca de Ciências 
anunciou que as cientistas Emmanuelle Charpentier e 
Jennifer Doudna venceram o Prêmio Nobel de Química 
de 2020 pelo desenvolvimento de um método de edição de 
genoma.

A pesquisa de Charpentier e Doudna descobriu o CRISPR/
Cas9, uma espécie de tesoura genética que permite ao 
pesquisador recortar uma parte específica do DNA de 
uma célula. A descoberta da dupla foi publicada pela 
primeira vez em 2012, e atualmente é usada em diversos 
laboratórios ao redor do mundo.

O prêmio, de 10 milhões de coroas suecas - o equivalente 
a R$ 6,3 milhões - será dividido pela dupla. Antes de 

PROTAGONISMO

Prêmio de Física também foi conquistado
por uma mulher
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Charpentier e Doudna, apenas cinco mulheres já
haviam ganhado o Nobel de Química. A premiação
existe desde 1901.

Nobel de Física

No dia anterior, 6 de outubro, a cientista Andrea Ghez 
recebeu o prêmio Nobel de Física ao lado dos colegas 
Roger Penrose e Reinhard Genzel. Ghez é reconhecida 
pela “descoberta de um objeto supermassivo compacto 
no centro da nossa galáxia”. Ela é a quarta mulher a 
conquistar o Nobel de Física desde o início da premiação.

Conheça as laureadas

De 1901 a 2020, o prêmio Nobel foi concedido 58 vezes a 
mulheres - somando todas as categorias. Uma mulher foi 
reconhecida duas vezes: Marie Curie, em 1903 e 1911.

Veja a lista completa de vencedoras aqui

Física
Andrea Ghez (2020)
Donna Strickland (2018)
Maria Goeppert Mayer (1963)
Marie Curie (1903)

Química
Emmanuelle Charpentier (2020)
Jennifer A. Doudna (2020)
Frances H. Arnold (2018)
Ada E. Yonath (2009)
Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964)
Irène Joliot-Curie (1935)
Marie Curie (1911)

Paz
Nadia Murad (2018)
Malala Yousafzai (2014)
Ellen Johnson Sirleaf (2011)
Leymah Gbowee (2011)
Tawakkol Karman (2011)
Wangari Muta Maathai (2004)
Shirin Ebadi (2003)
Jody Williams (1997)
Rigoberta Menchú Tum (1992)
Aung San Suu Kyi (1991)
Alva Myrdal (1982)
Madre Teresa (1979)
Betty Williams (1976)
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Johan Jarnestad /  The Royal Swedish Academy of Sciences

https://www.nobelprize.org/prizes/lists/nobel-prize-awarded-women/


A FRASE

      A verdadeira paz não é meramente 

a ausência de guerra, é a presença da 
justiça. O progresso social depende 

tanto de um aumento da sensibilidade 

moral quanto de um senso de dever.

“

“

Jane Addams
“A mãe do trabalho social”. Ativista, 

assistente social, socióloga, filósofa, feminista, 
pacifista e reformadora estadunidense. Foi a 

segunda mulher a ganhar o Nobel da Paz
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PEQUENOS INCÊNDIOS POR TODA PARTE

Com apenas 8 episódios, Pequenos Incêndios por Toda Parte 
é uma minissérie inspirada no livro homônimo de Celeste 
Ng. Estrelada por Reese Witherspoon e Kerry Washington, 
a história acompanha o embate entre Elena Richardson 
(Witherspoon), a matriarca de uma família quase perfeita 
de classe média, e Mia Warren (Washington), uma mãe 
solteira com um passado enigmático. Ambientada num 
subúrbio norte-americano dos anos 90, Pequenos Incêndios 
por Toda Parte aborda as dinâmicas econômicas, raciais e 
sociais vivenciadas – e enfrentadas – pelas protagonistas e 
suas famílias.

Liz Tigelaar, Amazon Prime Video

SENGE-PR RECOMENDA

Foto: Divulgação

https://www.primevideo.com/detail/0G58VI4E18W1LIWZ1O8RPB4CSA/ref=atv_dp_share_seas
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Tem um livro, filme ou seriado 
para recomendar? Escreva para 

imprensa@senge-pr.org.br e apareça 
no próximo Jornal do Engenheiro!

Foto: Divulgação

OLHARES NEGROS: RAÇA E REPRESENTAÇÃO 

Nesta coletânea de ensaios 
críticos, a teórica feminista 
e ativista do movimento 
negro bell hooks discute 
as formas alternativas de 
observar a negritude, a 
subjetividade das pessoas 
negras e a branquitude. 
O foco de Olhares Negros 
está no espectador e no 
modo como a experiência 
da negritude e das pessoas 
negras surge na literatura, 
na música, na televisão e no 
cinema. Seu objetivo é criar 
uma intervenção radical na 
forma como a sociedade fala 
sobre raça e representação.

bell hooks. 356 páginas. Editora Elefante
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CONHEÇA E PARTICIPE DO
COLETIVO DE ENGENHEIRAS

DO SENGE-PR

CLIQUE E CONHEÇA

http://www.senge-pr.org.br/coletivo-mulheres/

