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DesDe que assumiu o poDer após o golpe contra a 
presiDenta eleita Dilma rousseff, o governo ilegítimo 
e golpista De michel temer (mDB-sp), tem promoviDo 
um ataque sistemático aos Direitos sociais e traBalhis-
tas, atinginDo principalmente as mulheres. por isso, em 
março, a luta e a resistência contra o retrocesso serão 
intensificaDas pela cut e movimentos sociais e feminis-
tas.

a socióloga e formaDora Da escola sinDical são 
paulo, Juliana furno, afirma que as reformas propostas 
por temer, como a traBalhista e  previDenciária; e o 
congelamento Dos gastos púBlicos por 20 anos, reco-
locam a mulher em uma conDição De DesigualDaDe acen-
tuaDa, que vinha senDo comBatiDa Durante os últimos 
anos, nos governos lula e Dilma.

a limitação Dos gastos púBlicos por 20 anos impacta 
toDa a socieDaDe, mas são os mais poBres, especialmente 
as mulheres, que efetivamente sentem os efeitos em suas 
viDas. a socióloga explica que o estaDo é o principal 
empregaDor Das mulheres, Já que 30% Dos cargos pú-
Blicos são ocupaDos por elas. À meDiDa em que o estaDo 
Diminui De tamanho, provavelmente as mulheres perDem 
empregos no setor.

por outro laDo, a limitação Dos gastos Diminui 
tamBém a oferta Do serviço púBlico e são as mulheres 

mais poBres e as que perDeram seus empregos que mais 
utilizam serviços como saúDe, eDucação e creches

Durante o mês De março, em que se celeBra o Dia 
internacional Da mulher (Dia 08), a cut e Diversos mo-
vimentos De mulheres, feministas e populares realizam, 
nos principais estaDos e ciDaDes, uma JornaDa De luta 
Das mulheres em Defesa Da Democracia e Dos Direitos.

no ceará, as mulheres Da frente Brasil popular 
conviDam toDa a população para participar De um granDe 
ato político com concentração Às 8h, na praça clóvis 
Bevilaqua, no centro De fortaleza.

Mulheres contra os retrocessos nos teMpos de golpe

Ilustração eM www.taofeMInIno.coM.br

Março é o mês em que damos visibilidade às lutas das mulheres, o Sintsef segue fortalecendo essa ideia nas 
ruas, nos locais de trabalho e em nossos materiais de comunicação

Leia matéria completa escrita por Andre Accarini, no 
www.cut.org.br

sIntsef InforMa

começou ontem, 01/03, o novo horário De 
funcionamento Do sintsef. De 8h Às 12h e De 
13h Às 17h. o atenDimento JuríDico não sofreu 
alterações, permanece De 9h Às 17h, sem intervalo 
para almoço.

tamBém, ontem Durante o lançamento Da campanha 
salarial Dos traBalhaDores Da eBserh, os nomes 
De lucy mary matos e anDrea quintela foram 
referenDaDos para a plenária estatutária Da conDsef 
e para os encontros De nacionais De setoriais. os 
eventos estão previstos para o mês De maio.


