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Políticas de gênero

GEAP

Sintsef-BA participa do 5º Encontro
de Mulheres Sindicalistas

A respeito da medidas judiciais
que o Sintsef-BA tomará para

03/03/2016 – O Sintef-BA es-

sociais que lhes são destinados

reverter os reajustes abusivos

tará presente no 5º Encontro

no dia-a-dia, em suas vidas.

nas mensalidades do plano de
saúde dos segurados da Geap

com as Mulheres Sindicalistas:

Representando o sindi-

Diálogos sobre o Mundo do

cato na atividade, estará a co-

Fundação de Seguridade Social,

Trabalho, que acontece nesta

ordenadora de Formação Sindi-

a Coordenação de Assuntos Jurí-

sexta-feira, 04 de março, em

cal, Erilza Galvão, que também

dicos esclarece que, além da

Brasília-DF. O encontro é pro-

é secretária de Gênero, Raça,

ação coletiva, os filiados também

movido anualmente pela Se-

Etnias e contra as Opressões

terão a oportunidade de optar

cretaria de Políticas para as

da Condsef e membro do Co-

por uma ação individual para

Mulheres do Ministério das Mu-

mitê de Mulheres da Internaci-

este fim, caso haja interesse.

lheres, da Igualdade Racial e

onal de Serviços Públicos. Ela

Nesse caso, ao contrário da ação

dos Direitos Humanos e tem

defende uma completa revisão

coletiva, que dispensa a docu-

como objetivo discutir os avan-

nas políticas de recursos hu-

mentação comprobatória, haverá

ços e desafios para aprimorar a

manos hoje praticadas no ser-

a necessidade de apresentar

formulação de políticas públi-

viço público, que favorecem a

cópias dos documentos (RG, CPF

cas para a promoção da auto-

violência sexista no local de

e contracheques anteriores e

nomia econômica das mulhe-

trabalho, o individualismo e a

posteriores ao reajuste da men-

res.

competição desleal.

salidade), assim como da assina-

No mês de março, o 5º

Entre as convidadas das

tura de uma procuração. Procure

Encontro com as Mulheres Sin-

mesas debatedoras estão: Mi-

a assessoria jurídica do Sintsef-

dicalistas comporá a pauta do

nistra Delaíde Alves Miranda

BA e escolha o melhor caminho,

Ministério relativa às comemo-

Arantes, Tribunal Superior do

individual ou coletivo, a ser to-

rações do Dia Internacional das

Trabalho; Magda Bello de Al-

mado para assegurar a suspen-

Mulheres. Esta é uma atividade

meida Neves, Professora Dou-

são do aumento.

que vem sendo preparada em

tora da UFMG; Helena Hirata,

Mobilização nacional

conjunto com o Ministério do

Diretora no Centro Nacional de

As Frentes Brasil Popular e Povo

Trabalho e Previdência Social.

Pesquisa

Sem Medo, que reúnem dezenas

Como a CUT, o Sintsef-

França;

Científica,
Renata

BA busca organizar as mulhe-

Coordenadora

res

Estudos

trabalhadoras

para

que

do

de entidades do movimento so-

Núcleo

cial brasileiro, promovem con-

de

Saffioti,

juntamente o Dia Nacional de

possam intervir no mundo do

UNIFESP; Tatau Godinho, Se-

Mobilização, em 31 de março,

trabalho e sindical e estejam

cretária de Políticas do Traba-

com uma Marcha a Brasília, além

atentas para os seus direitos e

lho

de manifestações em várias ci-

possam questionar os papeis

das Mulheres, SPM/MMIRDH.

e

Heleieth

CNRS,

Gonçalves,

Autonomia

Econômica

dades brasileiras. Na pauta, estão as lutas contra a Reforma da
Previdência e o Ajuste Fiscal.

