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CARTA DAS MULHERES DO PARANÁ 
 

Reunidas nos dias 11 e 12 de Maio de 2017, no 
município de Colombo-PR na região 
metropolitana de Curitiba no “4º Encontro de 
Mulheres da Fesmepar – Federação dos 
Sindicatos de Servidores Públicos Municipais e 
Estaduais do Paraná”, para discutir a 
representatividade da mulher trabalhadora no 
sindicalismo paranaense, e ressaltar a 
importância da mulher na sociedade. 

Neste momento na vida Nacional, onde a 
classe trabalhadora enfrenta uma insaciável 
perseguição e caça aos direitos adquiridos com 
lutas históricas, sacrifícios e martírios que 
ecoam aos dias atuais, presenciamos quase 
que diariamente a apresentação de propostas 
ao Congresso Nacional que atacam o cidadão 
brasileiro em vários aspectos, e a mulher mais 
uma vez é colocada em segundo plano. Mesmo 
sendo o grupo majoritário de trabalho, ainda 
interpondo jornada dupla e muitas vezes tripla. 

Voltamos a nos reunir hoje ao lado das 
mulheres paranaenses, demonstrando repúdio 
e aversão a esse modelo opressor de governo 
e buscando garantir que os direitos não 
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retrocedam. É preciso que nossa unidade como 
gestoras sindicais não permita retrocessos nas 
politicas públicas para as mulheres, em 
consonância com os movimentos organizados, 
pois há muito ainda que avançar. 

Somos a favor da construção de um Estado 
verdadeiramente democrático, capaz de 
promover e garantir a efetivação de direitos 
para mais de 50% da população, que é 
feminina e vive processos cotidianos de 
opressão e múltiplas violências. 

Nós, mulheres sindicalistas do Paraná, nos 
propusemos a articular nos municípios as lutas 
pela manutenção e ampliação dos direitos das 
mulheres. 

Portanto, reafirmamos a importância do 
fortalecimento e de implantação de 
mecanismos dotados de autonomia para 
promover os direitos em todas as instâncias e 
poderes do Estado.  

Reafirmamos o compromisso, também, com o 
fortalecimento do controle social e os 
processos de escuta e interlocução com as 
mulheres em suas especificidades e 
diversidades e com a sociedade, dos diferentes 
territórios do Brasil.  
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É com coragem e determinação que 
permanecemos juntas e em luta para garantir a 
sustentabilidade das políticas para as mulheres 
em nosso estado e em nosso país e o 
protagonismo das mulheres na sua 
representação dentro dos governos.  

Nós, Gestoras Sindicais do Estado do Paraná, 
assinamos este documento, que representa 
mais uma contribuição para a construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária para a 
efetivação da democracia no nosso país. 
 
 

Colombo – PR, 12 de Maio de 2017. 
 

ASSINAM ESTA CARTA: 

 
Fesmepar- Federação dos Sindicatos de Servidores Públicos Municipais e 

Estaduais do Paraná 

Conselho da Saúde – Cascavel  

DOIS VIZINHOS  

JESUITAS  

Presidente Fed. Das Mulheres do Pr 

SANTA TEREZINHA 

SINDASSIS – Assis Chateaubriand  

SINDILEGIS – Curitiba 

SINDIPER – Pérola 

SINDIPPA – Palotina  

SINDISALU – St. Lucia  
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SINDISEMUP – Piraquara  

SINDISERV – Grandes Rios  

SINDISERV – Imbaú 

SINDISERV – Jaguariaíva  

SINDISERV – Joaquim Távora  

SINDISERV – Jundiaí do Sul  

SINDISFA – Francisco Alves  

SINDISMED – Medianeira  

SINDSERV – Figueira  

SINDSERVTB – Telêmaco Borba 

SINDSPA – Apucarana 

SINPREFI – Foz do Iguaçu 

SINSEMAR – M. Cândido Rondon  

SINSERSTO – St. Tereza do Oeste  

SINSMI – São Miguel do Iguaçu 

SIPROSTO – St. Tereza do Oeste 

SISEPI – Itaipulândia 

SISMMAM – Mamborê 

SISMMAP – Paranaguá  

SISMUCAF – Cafelândia 

SISMUCAP – Cap. Leônidas Marques 

SISMUCAZ – Cerro Azul 

SISMUCOL – Colombo  

SISMUDI – Diamante D’Oeste 

SISMUF – Fazenda Rio Grande 

SISMUFI – Foz Do Iguaçu 

SISMUG – Guaratuba 

SISMUL – Lapa 

SISMUP – Palmeira 

SISPPMUCAN – Candoí  

SISPRON – Roncador  
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SISPULUZ – Luiziana 

SISROL – Rolândia  

SPMDV – Dois Vizinhos  

SSPMS – Sengés  


