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Mulheres que fazem a história
Ser mulher, ser mãe, ser militante e sindicalista é 

uma tarefa árdua

Ser mulher, ser mãe, ser militante e sindicalista é uma 

tarefa árdua, principalmente na região do Amazonas. As 

diferenças geográficas dificultam imensamente nosso trabalho. 

Temos por exemplo, o “custo amazônico”, como a região é quase 

toda de água, só podemos atravessar de barco para poder visitar 

e dar assistências aos nossos mais de 60 mil  trabalhadores 

públicos estadual e municipal,espalhados em 62 municípios. 

Muitas vezes não damos conta da demanda em virtude do 

tempo que gastamos nas viagens que levam dias para chegar 

em uma determinada região. Nosso sindicato abarca todos os 

trabalhadores da saúde, do médico ao auxiliar de serviços gerais 

e hoje o nosso maior desafio é que o Plano de Cargos, Carreira e 

Salário que já foi sancionado no Governo do Estado e aprovado pela Assembléia Legislativa, venha ser implantado nos municípios.

 Para isso, precisamos que o Governo nomeie uma comissão onde o SindSaúde/AM esteja incluído para fiscalizar como estará 

sendo feito o enquadramento dos trabalhadores. Para isso estamos buscando apoio da CNTSS/CUT para que consigamos implementar 

a lei que já esta aprovada e foi uma luta árdua de todos os trabalhadores da saúde.

Cleidinir Francisca do Socorro

Presidente do SindSaúde/AM

1907 - Nasce, em Palmares/RS Julieta Battistioli, operária têxtil que se tornará comunista e ativista sindical. Em 1948 
será suplente a vereador pelo PSP, já que o PCB havia sido cassado pelo presidente Dutra.

1908 - Nasce, em Paris, Simone de Beavouir, ativista feminina e escritora. Sua obra mais conhecida, O Segundo Sexo, 
foi um dos livros básicos do movimento feminista nas décadas de 60 e 70. Proibido pelo Vaticano, será traduzido em 
mais de 40 idiomas.

1919 - A recém criada OIT, através do seu Conselho Feminino, aprova orientação de se garantir o mesmo salário 
para o trabalho igual para homens e mulheres. No Conselho, destacam-se duas brasileiras: Bertha Lutz e Olga de 
Paiva Meira.

1919 - Na Alemanha sai o boletim A Mulher Internacional Comunista, que reproduz a deliberação da 2º Conferência 
da Mulher Comunista, realizada em Moscou, para festejar o Dia 08 de março, data da greve das tecelãs de São 
Petersburgo de 1917.

"A mulher mais idiota pode dominar um sábio. 
Mas é preciso uma mulher extremamente sábia 

para dominar um idiota." 
(Rudyard Kipling)


