
Bloco de Carnaval celebra Dia Internacional da Mulher 

O Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, cai este ano na terça-feira de Carnaval. E a cidade terá um bloco de 

Carnaval, com apoio da Secretaria da Saúde, com participação de trezentas mulheres. Berenice Rosa Francisco, 

diretora da Coordenadoria da Mulher, da Secretaria da Cidadania, falou à “Carta da Saúde” sobre o bloco.  

Carta da Saúde - Como vai ser a Celebração ao Dia Internacional da Mulher, durante o Carnaval?

Berenice Rosa Francisco: Nós optamos e discutimos com o Conselho que o Dia Internacional da Mulher cairia 

exatamente na terça-feira de Carnaval. O Carnaval é um momento muito bonito, muito alegre, porém, gera muita 

violência. Nós resolvemos, nesse dia, sair em um bloco de trezentas mulheres na avenida com o lema “Temos 

Consciência, somos da paz”. E vamos trazer, vamos estar cantando uma marchinha de Chiquinha Gonzaga que é o 

abre-alas. Para lembrar das mulheres brasileiras que nunca foram tão louvadas ou tão queridas, ou tão exaltadas. 

Normalmente são os homens que são exaltados. Então nós vamos lembrar uma marchinha de uma grande brasileira 

que em 1885 teve coragem de ser a primeira maestrina, a primeira mulher a dirigir uma orquestra, contra toda a 

sociedade. Mostraremos o que as mulheres têm. Desde a colonização brasileira elas têm uma grande força, um 

grande desejo de independência e de igualdade e é assim que o bloco vai sair.

Carta – Quem são essas mulheres que vão desfilar?

Berenice: São as mulheres da comunidade, de várias associações de mulheres. Nós também convidamos funcionárias 

públicas. Dentro do Conselho nós temos representação de universidades, de sindicatos. Todas essas mulheres estão 

sendo convidadas a participar. O Bloco é aberto. Nós sempre trabalhamos no sentido da política pública, 

intersetorial, e nós já estamos convidando também as mulheres da Saúde e da Educação também. Nós estamos 

conversando diretamente com o Programa de DSTs e Aids e vamos sair todo mundo junto. E comemorar com uma fala 

que, não adianta, dentro do Carnaval você falar palavras de ordem, porque Carnaval é Carnaval. Uma festa pagã. 

Graças a Deus. Aliás, graças à Deusa!
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