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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento encaminhado 

pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos termos do Regimento Interno 

e dada a impossibilidade de leitura em plenário, solicito a V. Exa. que seja dado como 

lido, para efeito de registro nos Anais desta Casa, este artigo de minha autoria por 

ocasião do Dia das Mães: 

"Mãe, exemplo de coragem 

Neste domingo, celebramos o Dia das Mães. Data especial para lembrar o papel desse 

personagem universal e presente em todas as famílias. No Brasil, o Dia das Mães foi 

instituído em 1932 pelo então presidente Getúlio Vargas a pedido da Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino, o principal grupo feminista da época, que atuou 

também pela liberação do voto das mulheres no país, que ocorreu na mesma época. 

O objetivo era valorizar o papel central das mães em nossa sociedade. A Igreja 

Católica também reserva o mês de maio para celebrar a memória e presença viva de 

Maria, mãe de Jesus, maior exemplo de maternidade que temos. 

Motivos a enaltecer esta figura não faltam, principalmente no Maranhão. Somos a 

unidade da federação que tem mais pessoas trabalhando em outros estados. Mais de 

um milhão e 200 mil maranhenses, segundo levantamento do IBGE de 2012. 

Pois podemos imaginar então que somos também o estado com o maior número de 

mulheres chefiando famílias. Com os maridos fora em busca da sobrevivência, nossas 

mulheres se veem sós, muitas vezes na tripla jornada de dona de casa, trabalhadora e 

mãe. Também temos milhares de mães angustiadas com seus filhos fora do estado em 

busca de oportunidades de trabalho, fugindo do estado com a pior média salarial do 

Brasil, como mostrou pesquisa divulgada esta semana ao mostrar como a oligarquia 

Sarney deixou o Maranhão após 50 anos de governo. 

Todos conhecem ao menos um exemplo dessas mães que lutam sozinhas para criar sua 

família, a verdadeira personificação da coragem no Maranhão. 

De Matões, obviamente, trago o modelo de quem é para mim o maior exemplo de 

dedicação materna associada ao empenho de melhorar não só a vida de seus filhos, 

mas de todos ao redor. Suely Pereira, minha mãe, prefeita de Matões, representa muito 

bem a mulher lutadora maranhense, que não baixa a guarde diante das injustiças. É 



eterna minha admiração por essa mulher que consegue equacionar o tempo da 

maternidade com a dedicação à disputa de ideias e à gestão da máquina pública. 

Diante de tantas lembranças boas, posso deixar de citar um triste episódio do qual fui 

testemunha. Foi o caso amplamente divulgado do qual foi vítima minha líder no 

PCdoB, a carioca Jandira Feghali, um exemplo de perseverança militante e retidão 

moral. Por triste coincidência, justo na semana em que exaltamos o papel da mãe em 

nossa sociedade, ela foi barbaramente ameaçada por um parlamentar no Congresso, 

justamente pelo fato de ser mulher. O meu partido não ficará quieto diante desta 

violência. Como vice-líder, já me manifestei em plenário contra essa barbaridade e 

entraremos com processo disciplinar na Câmara dos Deputados contra o parlamentar. 

Com gestos como esse, vamos ensinando aos que ainda não o assimilaram, o respeito 

com o qual devemos tratar as mulheres. E o zelo com o qual devemos tratar as mães de 

todo o Brasil, especialmente as batalhadoras, como todas as mães maranhenses. Feliz 

dia das mães a todas as Suelys, Terezas, Marias, Jandiras, a todas as mamães." 

 


