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Parabéns pelo Dia da Mulher, 

companheiras! 

A diretoria do  Suport-ES 

parabeniza as companheiras 

   não só hoje, mas como todos 

     os dias, por sua determinação 

                     e luta para conquistar 

                     um  espaço cada vez mais 

                        forte  em nossa  sociedade. 

                                         É com sua garra 

                                           e delicadeza  

                                        que  o  universo 

                                  portuário  se torna 

                        ainda  mais especial. 

              Parabéns, companheiras!



: : 8 de março:

6h – Manifestação com cruzes e 

faixas na Praça Costa Pereira 

7h – Café da manhã – Sinergia

9h – Panfletagem na Praça Costa 

Pereira

10h – Posse do Conselho Estadual 

dos Direitos da Mulher – Palácio 

Anchieta

14h – Audiência com o 

governador para entrega de 

pauta  da Fetaes/CUT – Palácio 

Anchieta

: : 9 de março:

13h- Atividade em comemoração 

ao Dia 8 de Março – Auditório do 

Sintraconst

Programação do mês de março para comemorar 

o Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher abre a programação do mês de março! 

Para comemorar não só este dia, mas também o  Dia Internacional pelo 

Fim da Discriminação Racial, as Secretarias da Mulher Trabalhadora, 

Pela Igualdade Racial e da Juventude montaram uma programação 

especial para que datas tão importantes não passem em branco.

Confira a programação:

: : 

14h – Palestra e debate sobre os 80 

anos do voto feminino no Brasil

18h – Samba da Igualdade- 

Escadaria da CUT/ES

Se você perdeu a oportunidade de 

participar do Samba da 

Igualdade no mês de novembro 

com a bateria da GRES Unidos da 

Piedade, não perca essa chance 

novamente. Dia 21 de março, na 

Escadaria da CUT/ES, a partir das 

18 horas, teremos roda de samba e 

a bateria da GRES Imperatriz do 

Forte.

21 de março:
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