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Neste II Encontro de Mulheres da UBES, amadurecemos nosso debate em torno de políticas 

afirmativas para as mulheres brasileiras. A escola ainda não atende à nossas demandas 

práticas e subjetivas. Aquilo que é velado, muitas vezes, percorre os corredores de nossas 

escolas, e as desigualdades pautadas nas diferenças de gênero também fazem parte de nossa 

realidade.  

Estamos ocupando cada vez mais espaços, seja no grêmio da escola, nas grandes empresas ou 

na presidência de uma petrolífera ou da República. Entretanto, precisamos fortalecer essas 

vitórias e lutar por muito mais. A conscientização é uma das ferramentas que devemos utilizar 

no combate ao machismo, assim, é fundamental utilizar de espaços  como o  de diretorias de 

mulheres das entidades para discutir a realidade local com mais ênfase na construção de 

empoderamento das jovens mulheres. 

Em todas as esferas, precisamos ressaltar que as diferenças de sexo não podem gerar 

desigualdades de gênero, e essas diferenças precisam ser respeitadas. As políticas públicas 

devem existir para todos e todas. Por isso, mais creches são necessárias, precisamos 

aprofundar o debate sobre a legalização do aborto, para que as mulheres possam ter  o direito 

de escolha e autonomia sobre seus corpos; não serem submetidas a criminalização e a morte, 

como acontece com milhares de jovens mulheres em todo pais, fortalecendo uma cultura de 

medo e discriminação. 

Devemos ter cultura da igualdade, lutar para educação sexual em todas as escolas e o processo 

de reconhecimento sexual de cada um seja respeitado. Para isso devemos cobrar de nossas 

direções escolares e grêmios estudantis, que o Projeto Saúde do governo federal, que oferece 

profissionais para tratar de questões de prevenção de DST’s, da homofobia, lesbofobia e tanto 

outros assuntos que nos cercam, sejam efetivados. 

Com a ascensão cada vez maior das mulheres na sociedade, deve ser assegurado as políticas 

públicas de segurança com a ampliação de funcionamento das delegacias da mulher para 24h, 

programas do SUS que ofereçam efetivamente a prevenção de gravidez e doenças 

sexualmente transmissíveis, diminuindo assim os casos de mortes de mulheres que sofrem 

fazendo abortos ilegais. 



Portanto, para que possamos ter uma sociedade mais justa, igualitária e humana, a mulher 

cumpre papel fundamental. Conquistar e exercer todos os nossos direitos é essencial, e nós, 

homens e mulheres, lutamos para que as mulheres estejam onde elas quiserem, nas ruas, nas 

praças, nas empresas, nas escolas. Ocupamos cada vez mais espaços de poder, estamos 

avançando rumo a uma sociedade de todos e todas. A UBES está nessa luta para conquistar 

mais direitos e garantir que nenhuma mulher sofra de qualquer tipo de opressão. 
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