
27 de Fevereiro de 2018

DIA 8 DE MARÇO É O DIA 
INTERNACIONAL DAS MULHERES

8 DE MARÇO
Dia Internacional de Luta das Mulheres

ESPECIAL

Dia 8 de março é o Dia Inter-
nacional das Mulheres, um 
dia de luta contra a opressão 

de gênero em todo o mundo. Essa 
é uma data muito importante para 
as metroviárias na luta contra o 
machismo, o assédio e a violência.

Desde o ano passado, as mu-
lheres trabalhadoras vêm 
pautando também a luta 
contra os ataques do go-
verno Temer, principal-
mente as reformas tra-
balhista aprovada e a da 
Previdência, que está na 
pauta do governo. Essas 
reformas atacam toda a 
classe trabalhadora mas 
em especial as mulheres, 
o setor que mais sente a 

retirada de direitos na aposenta-
doria e nas leis trabalhistas.

No Metrô também é nosso de-
ver lutar contra a privatização e 
terceirização que têm precarizado 
o trabalho, atingindo principal-
mente as mulheres negras, que ocu-
pam os piores postos de trabalho.

Por isso a Secretaria de Mu-
lheres está organizando diversas 
atividades na categoria para que 
companheiras de todas as áreas 
possam participar, inclusive as 
trabalhadoras terceirizadas e 
Jovens Aprendizes/Cidadãs. As 
atividades são voltadas para as 

mulheres, mas os ho-
mens que quiserem par-
ticipar também serão 
bem-vindos. Confira o 
calendário ao lado.

Além disso, nos 
dias 7 e 8 de abril será 
realizado o 10º Encon-
tro de Mulheres Metro-
viárias. Veja no verso 
as informações, inscre-
va-se e participe!

Confira as atividades nas áreas:
Linha 1: 6/3 às 10h e às 15h em BTO
Linha 2: 7/3 às 10h e às 15h em CKB 
Linha 3: 9/3 às 10h e às 15h em GBU
Linha 5: 12/3 às 10 em CPR e às 15h em LTR
PIT: 13/3 às 10h no auditório
PAT: 15/3 às 10h no auditório
ADM: 15 e 16/3, às 14h
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Uma publicação do

1 Encontro 
de Mulheres 
Metroviárias

Metroviárias em defesa de direitos
Contra a terceirização, privatização e as reformas

Dias 7 e 8 de abril de 2018
Colônia do Sindicato dos 
Metroviários, em Caraguatatuba

Inscreva-se até dia 16/3 enviando as informações da ficha de ins-
crição para o e-mail sindicato@metroviarios-sp.org.br ou en-
tregando a ficha de inscrição na Secretaria-geral do Sindicato.

Mesa de abertura do 9º Encontro e participantes do evento


