Luta contra a desigualdade e em defesa dos direitos
da mulher está na agenda da CNTU
A confederação sindical que representa profissionais de diversas categorias com
formação universitária elegeu o tema como prioritário para sua atuação

As questões de valorização da mulher, destacadas pela comemoração do dia 8
de março, estão na agenda da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais
Universitários Regulamentados (CNTU). O Coletivo de Mulheres, um conselho da
entidade para discutir políticas de igualdade de gênero, tem o intuito de fazer com que
as mulheres ganhem mais espaço em assuntos referentes ao trabalho e à profissão, à
política e à militância sindical, além de atendimento adequado à saúde.
No Brasil, apesar de as mulheres fazerem parte de mais da metade do
eleitorado, ainda são a minoria em cargos de grande decisão, como o senado e câmara
dos deputados. Essa distinção faz com que as políticas voltadas às mulheres não
cheguem a ser aplicadas. O financiamento público para campanhas e as oportunidades
também são fatores que dificultam a participação das mulheres nas disputas eleitorais.
Entre os principais temas discutidos pelo Coletivo de Mulheres está a violência
doméstica, a igualdade no mercado de trabalho e assistência à saúde. No dia 15 de
abril, a CNTU realizará o 1º Encontro da Profissional Universitária, que reunirá
profissionais de todo o Brasil para discutir essas diretrizes. A iniciativa é coordenada
por Gilda Almeida de Souza, vice-presidente da CNTU.
Outros assuntos que serão debatidos também no encontro são a dupla jornada
de trabalho, insuficiência de políticas públicas como creches, educação infantil em
período integral, a descriminalização do aborto, imposição da cirurgia cesariana, entre
outras questões.

Sobre a CNTU
Criada em dezembro de 2006, a entidade, que representa engenheiros, farmacêuticos,
médicos, nutricionistas e odontologistas (por meio de suas federações,
respectivamente FNE, Fenafar, Fenam, Febran e FIO) e também economistas, tem se
destacado por sua atuação em defesa dos direitos dessas categorias, e ainda pela luta
em prol do desenvolvimento socioeconômico brasileiro, da democracia e do
fortalecimento do movimento sindical como um todo.
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