
Boletim  do  Sindicato dos Trabalhadores  em  Saneamento  de  SC - FNU/CUT  Edição Especial Nº 310 - 08/03/05.

Bomba D´Água é o Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto de Santa Catarina
Av. Mauro Ramos, 502  Centro - Fpolis - SC - Cep:88020-301 Fone/Fax **48 224 3868 . E-mail: sintae@sintae.org.br | www.sintae.org.br 

Textos  & diagramação: Compromitto Comunicação. Conselho Editorial: Edilson Martins, Odair R. Da Silva, Jucélio Paladini e Wolney Chucre.

EXPEDIENTE Bomba D´Água é o Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto de Santa CatarinaEXPEDIENTE

O Sintae SC está presente nessa luta!!

Mobilizações e atos em todo o 
mundo destacam a luta das mu-
lheres por mais igualdade neste 8 
de março, data mundialmente co-
nhecida como o Dia da Mulher. Ao 
contrário do apelo comercial que 
isso representa para o sistema 
capitalista, as mulheres levantam 
sua bandeira de protesto, denún-
cia e construção de alternativas 
pelos cincos continentes. Mais 
do que flores, o maior desejo das 
mulheres neste 8 de março é ter 
seus gritos por melhores condi-
ções de trabalho, por uma vida 
mais digna e sociedade mais 
justa e igualitária, ouvidos pela 
sociedade. 

A luta feminina já nasceu de 
um protesto: em 1857, 129 nova-
iorquinas teriam sido queimadas 
vivas por reivindicar o mesmo 
horário de trabalho dos homens. 
Quase uma década e meia de-
pois, o movimento conquistou 
direitos e leis, mas ainda tem uma 
longa jornada a percorrer. Ainda 
há discriminação, jornada tripla, 
salários mais baixos que os dos 
homens e maior desemprego. 

As mulheres são vítimas da 
sociedade neoliberal, que as im-
pede de ter gerência pela própria 

vida. “Nós, as mulheres, há muito 
tempo marchamos para denun-
ciar e exigir o fim da opressão que 
vivemos por sermos mulheres e, 
para afirmar que a dominação, a 
exploração, o egoísmo e a busca 
desenfreada do lucro produzem 
injustiças, guerras, ocupações, 
violências e devem acabar”, afir-
ma a Carta Mundial das Mulheres 
para a Humanidade, que será 
lançada nesta data durante o ato 
que deve reunir mais de 10 mil 
mulheres em São Paulo.

O documento, elaborado co-
letivamente pelos movimentos 
de 51 países, conclama homens 
e mulheres a buscar uma socie-

dade mais igualitária. “Estamos 
construindo um mundo no qual 
a diversidade é uma virtude; 
tanto a individualidade como a 
coletividade são fontes de cres-
cimento; onde as relações fluem 
sem barreiras; onde a palavra, o 
canto e os sonhos florescem”, diz 
a Carta.

Em Santa Catarina, atos em 
diversas cidades abordam o 
tema. Na capital, o movimento se 
concentra na Praça da Alfândega 
para alertar a população para a 
questão. No dia 9, Florianópolis 
também realiza o Tribunal Popu-
lar sobre o Assédio Moral e Sexual 
nas relações de trabalho.“A luta 
das mulheres é uma luta de toda 
a sociedade por mais igualdade”, 
declara a trabalhadora da CA-
SAN Laura da Câmara Azevedo, 
indicada para a Plenária Estatu-
tária da CUT/SC representando 
o SINTAE.

Para o secretario de comunica-
ção do sindicato, Wolney Chucre, 
é preciso reconstruir a sociedade. 
“A sociedade capitalista destrói 
sonhos de homens e mulheres. 
A luta, portanto, é de todos”, 
afirma. 
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