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Segunda-feira  

CUT/MA e Sindep/MA  
realizam Live sobre  

Dia Internacional da Mulher 

A CUT/MA com apoio do 
Sindsep/MA, estará realizando 
hoje, 08 de março, a partir das 
16h, a LIVE em alusão ao Dia 
Internacional da Mulher, com o 
temário Mulheres no século 21: 
Desafios e Conquistas.  

A Live terá como foco 
discutir as conquistas das mu-
lheres ao longo da história e os 
desafios diários que são impos-
tos a elas.  

A tripla jornada, em mui-
tos casos, quádrupla, que as mu-
lheres enfrentam colocam elas 
numa condição de “sexo forte”, 
e há muito deixaram de ser con-
sideradas “sexo frágil”. A mu-
lher a cada dia mostra mais viri-
lidade e superação, conquistan-
do mais direitos e ocupando 
mais espaços.  

As mulheres estão bus-
cando uma posição social que 
sempre lhes pertenceram na 
conjuntura social.  

Irão participar da Live a 
Kazumi Tanaka - Delegacia de 
Proteção à Mulher; Erilza Gal-
vão – Condsef; Aline Marques - 
CUT Brasil; Ana Maria Casca-
es - CUT Maranhão; Cristiane 
Rego - Conselho Estadual da 
Mulher; Silvia Leite - Conselho 
Municipal da Condição Femini-
na; Susan Lucena - Secretaria 
Estadual da Mulher; Mediação - 
Júlia Nogueira - CUT Nacional. 
A transmissão do evento vai 
acontecer pelo pelo Youtube e 
Facebook da CUT Maranhão. 
Os são do Facebook: fb.me/
e/49wuvs110; e do Youtube: 
youtu.be/_eiG0NbdSUM.  

O Sindsep/MA informa aos 
seus filiados, associados e 
sociedade em geral, que de 
09 até 15 de março, à priori, 
as suas atividades laborais 
estarão suspensas, justa-
mente por conta do au-
mento considerável nos 

casos de Covid-19, no es-
tado do Maranhão. Conta-
mos com a compreensão e 
colaboração de todos para 

que juntos possamos passar 
por mais esse momento 

complicado frente à pande-
mia que já ceifou milhares 
de vidas em nosso país. 

Ainda no dia 15 de março, a 
Direção do Sindsep/MA vai 
reunir-se, e com base nos 
dados apresentados pelo 

Governo do Maranhão, so-
bre a pandemia, decidir se 
haverá ou retorno das ativi-

dades laborais. 

ATENÇÃO 

https://fb.me/e/49wuvs110
https://fb.me/e/49wuvs110
https://youtu.be/_eiG0NbdSUM
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