
MOÇÃO DE REPÚDIO Á DECLARAÇÃO MACHISTA DO GOVERNADOR 

ROMEU ZEMA/NOVO E AO TRATAMENTO DADO AO SIND-UTE/MG NA 

MESA DE NEGOCIAÇÕES  

 

O Comando de Greve das(os) Trabalhadoras(es) em Educação da Subsede do 

Sind-UTE/MG em Juiz de Fora repudia, com veemência, a declaração do 

governador de Minas Gerais,  Romeu Zema do NOVO, feita durante ato oficial 

do governo no qual ele declarou que a violência contra a mulher é um “instinto 

natural do ser humano”  

Essa absurda e inaceitável declaração do governador naturaliza e justifica atos 

de agressão machistas contra as mulheres. De acordo com levantamento do 

Monitor da Violência, do Núcleo de Estudos da Violência da USP e do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública, Minas Gerais é o estado com o maior número 

de casos de feminicídio no país. Só em 2019, 136 mulheres Mineiras foram 

assassinadas por crimes de ódio, motivados pela condição de gênero. A taxa é 

maior do que o registrado no país que é de 1,2 feminicídios por 100 mil 

mulheres, aqui em Minas é de 1,3. (G1, 05/03/2020). 

 

Num estado com dados tão alarmantes de assassinatos de mulheres, uma 

declaração como essa do governador do Estado soa como uma licença para 

matar. 

 

O machismo não é “natural” e nem “instintivo”. É uma construção sociocultural 

criada pelo sistema capitalista que trata as mulheres como uma propriedade 

privada dos homens.  Como toda construção sociocultural, ela pode e deve ser 

destruída e é isso que milhares de mulheres fazem hoje no mundo inteiro. As 

magníficas manifestações pelo mundo todo no dia 8/3/2020 demonstram não 

só toda força dessa luta, mas também as centenas de lutas cotidianas que as 

mulheres protagonizam seja por direitos trabalhistas, por direito ao corpo livre, 

por direito à educação e serviços públicos de qualidade para si e seus filhos ou 

por outra sociedade com liberdade, igualdade e sem violência.  

 

A educação mineira é composta, majoritariamente, por mulheres que repudiam 

essa declaração do governador Romeu Zema, assim como o tratamento dado 

pelo seu governo às nossas representantes do Sind-UTE/MG à mesa de 

negociação. 

 



Machistas não passarão! 

Pela igualdade de trabalho, salário e direitos! 

Não à violência contra as mulheres! 

Por uma sociedade sem nenhum tipo de opressão! 

 

Comando de Greve do SindUte-Subsede/JF 


