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Amanhã (10), o ministro da Saúde, Arthur Chioro, vai receber as 
entidades que fazem parte da Mesa Nacional de Negociação Permanente 
do Ministério da Saúde, Condsef, Fenasps e CNTSS. Na audiência o 
ministro irá assinar protocolos que vão ser enviados ao Ministério 
do Planejamento. Também será assinado por Chioro e encaminhado 
ao Planejamento proposta que solicita algumas alterações nas Leis 
11.784/08 e 11.907/09 que tratam da Gacen e Gecen. A próxima reunião 
da mesa da Saúde já está agendada para o dia 7 de maio.

Clique e saiba mais
• Caixa vai gerir fundo de previdência de servidores
• Movimentos organizam jornada de lutas em defesa de direitos e da 

Petrobras no dia 13
• Frente Parlamentar de Segurança debate violência nas capitais nordestinas
• Livres, 5 cubanos falam sobre os anos de prisão e as perspectivas para o futuro
• No Dia da Mulher, feministas denunciam conservadorismo do Congresso
• 8 autoras brasileiras que toda mulher precisa conhecer

leia mais

Ministro Arthur Chioro vai receber Condsef, Fenasps 
e CNTSS nesta terça-feira (10)

Adelaide, dentre vários outros, citou nomes como Mary Wollstonecraft, escritora inglesa do século XVIII e 
defensora dos direitos das mulheres, Louise Michel, francesa participante da Comuna de Paris, além de brasileiras 
como Nísia Floresta, potiguar considerada uma pioneira do feminismo no Brasil, ainda no século XIX, Maria 
Lacerda de Moura, escritora carioca que em suas obras observou a condição feminina dentro da perspectiva da 
luta de classes e a cearense Francisca Clotilde, cearense de Tauá, autora do romance “A Divorciada”, pioneira no 
tema “divórcio” na Literatura Brasileira, além de diversos outros textos que mostraram seu combate em defesa de 
temas como o abolicionismo e feminismo. Adelaide frisou por diversas vezes, que este era um recorte apenas, que 
muitas outras mulheres mereciam ser citadas, principalmente as anônimas, porém para a característica daquela 
fala seria impossível, obviamente, abranger mais referências. 

Após a fala da professora Adelaide, as mulheres presentes ganharam um mimo da Direção Colegiada e 
participaram de um breve lanche. 

Na última sexta-feira, 6 de março, o SINTSEF/CE recebeu a 
professora Adelaide Gonçalves, historiadora e estudiosa dos 
movimentos sociais para uma palestra sobre: “Igualdade para 
a mulher: uma luta que atravessa a história”. Em virtude da 
abrangência do tema, a professora Adelaide optou por fazer 
um recorte de algumas mulheres que se destacaram nesta 
luta e, a partir delas, contextualizar um pouco da busca pela 
igualdade entre gêneros, ao longo dos séculos, tanto no Brasil, 
quanto no mundo e, em alguns momentos, especificamente 
no Ceará ou no Nordeste.

Comemorar o Dia da Mulher é lembrar que a luta por igualdade é diária
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