
O 
dia 8 de março, comemorado no 

mundo como Dia Internacional da 

Mulher, foi reconhecido o" cialmen-

te pela Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

em 1977. A Organização das Nações Unidas 

(ONU) havia realizado em 1975 a 1ª Conferência Internacional da Mulher 

no México, reconhecendo o 8 de março, quando declarou 1975-1985 a 

década da mulher. Nos anos de 1980, 1985 e 1995 foram organizadas, 

respectivamente, conferências mundiais da mulher em Copenhague 

(Dinamarca), Nairobi (Quênia) e Pequim (China). Esses acontecimentos 

re' etem um movimento internacional de mulheres com uma história 

de mais de 100 anos de lutas e conquistas sociais.

No dia 8 de março de 1857 trabalhadoras de uma indústria têxtil de 

Nova York, em greve pela diminuição da jornada de trabalho, foram 

trancadas e a fábrica incendiada, provocando a morte de 129 delas.

Durante o 2° Congresso Internacional das Mulheres Socialistas, em 

1910, em Copenhague, Clara Zetkin, militante alemã, propõe essa data 

como referência para todas as mulheres do mundo celebrarem e come-

morarem suas lutas.

Portanto, para nós o dia 8 de março é um dia de luta, resistência e com-

promisso com a vida...

A nossa saudação e os nossos parabéns a todas as mulheres pela pas-

sagem do seu dia, em especial as companheiras das empresas de sanea-

mento em Santa Catarina. Um abraço fraterno e respeitoso a todas.
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Todos à Assembleia Estadual do 
dia 11 de março em Florianópolis

P
ara encerrar uma maratona de 81 assembleias re-

gionais realizadas desde o dia 2 de fevereiro, o Sin-

taema-SC convoca todos os trabalhadores da Casan 

para uma grande Assembleia Estadual no dia 11 de março, 

quarta-feira. Veja no quadro abaixo a pauta, o horário e o lo-

cal do evento. A participação da categoria será de extrema 

importância, pois esta é a hora de mostrarmos unidade em 

torno da nossa Campanha Salarial. A tarefa de fechar um 

bom Acordo Coletivo não é nada fácil e depende de vários 

fatores, mas com a mobilização e a unidade dos trabalha-

dores com certeza vamos obter avanços e assegurar 

as conquistas de nossos direitos. Vamos à luta! 

Pauta:

1. Discussão e deliberação sobre a 
Pauta de Reivindicações com vista à 
negociação coletiva para celebração 
de Acordo Coletivo de Trabalho com 
a Companhia Catarinense de Águas 
e Saneamento - Casan, com vigência 
a partir de 1° de maio de 2009;

2. Discussão e deliberação sobre 
a fi liação ou não do Sintaema-SC a 
uma central sindical;

3. Eleição para complementação de 
cargos de Secretário Regional Meio 
Oeste (Videira), Secretário Regional 
- Suplente (Curitibanos) e Conselho 
Fiscal – Suplente;

4. Outros assuntos.

Assembleia Estadual 
Data: 11 de março

Local: Clube 12 de Agosto

Endereço: Av. Hercílio Luz, 626 - 

Centro - Florianópolis

Horário: 14 horas 

8 De Março:
Dia Internacional da Mulher


