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Mulheres que fazem a história
Juventude é nossa hora!

Como Coordenadora do Coletivo Nacional da CNTSS e da 

CUT Nacional, acredito que além de nossas bandeiras de lutas 

que estão voltadas para o trabalho decente da juventude; saúde 

do trabalhador jovem; gênero; raça;  nosso grande objetivo é 

trazer os jovens para as nossas bases.

Nosso coletivo é composto por cinco jovens de várias 

estados, mas precisamos nos reorganizar e contemplar todos os 

estados brasileiros. Para isso estaremos organizando, ainda neste 

ano, o I Seminário Nacional da Juventude da CNTSS/CUT onde 

pretendemos incluir mais jovens neste coletivo para ampliar 

nossas forças e garantir nossas bandeiras de lutas.

 Juventude acima de tudo!

Priscila Bezerra de Melo

Agente comunitária de saúde do SINDACS/AL e Coordenadora do CNJ da CNTSS/CUT

1793 - Durante a Revolução em Paris, Olympe de Gouges é julgada e guilhotinada por “querer ser um homem de 
Estado e ter esquecido das virtudes próprias de seu sexo”. Seu crime foi não ter aceito viver dependente, subordinada 
e submetida como mandava a tradição.

1885 - No Rio. Chiquinha Gonzaga estréia como primeira mulher do Brasil regente de  orquestra. Ela também foi a 
primeira pianista de choro, autora da primeira marcha tocada em todos os carnavais desde então : “Ô abre alas”. 

1896 - Nasce, em Minas Gerais, Alice Tibiriçá, uma das mais ativas feministas brasileiras. Alice lutará até morrer, em 
1950. Ela será a primeira presidente da Federação de Mulheres do Brasil  e atuará na organização dos atos de 8 de 
Março. Em 1949 será perseguida e presa por suas atividades.

1959 - Nas, na Guatemala, Rigoberta Menchú, que será uma combatente pelos direitos dos povos indígenas de seu 
país. Perseguida e exilada, em 1992 recebe o Prêmio Nobel da Paz.

"Os homens distinguem-se pelo que fazem, as 
mulheres pelo que levam os homens a fazer." 

(Carlos Drummond de Andrade)

1970 - Em São Paulo, Terezinha Zerbini é levada do DOI-Codi para o DOPS, entre as acusações , a de ter 
intermediado o aluguel do sitio de Ibiúna/SP para a realização do Congresso da UNE, em 1968.
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