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O DIA Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (8), será marcado por atos em todo o país, com bandeiras como a 
do salário igual para trabalho igual, mais direitos, empregos, valorização, segurança e respeito. A manifestação principal será na 
Avenida Paulista, a partir das 17h, com concentração no Vão Livre do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp).
Com o tema “Mulheres em defesa da Democracia”, o evento é organizado pelo Fórum Nacional de Mulheres Trabalha-
doras das Centrais Sindicais (FNMT) e movimentos feministas e contará com ampla participação da Central dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras do Brasil (confira aqui o panfleto com as pautas da CTB).
Antes disso, às 11h, no Palácio do Planalto, em uma cerimônia com ministras e lideranças femininas de todo o país, o 
presidente Lula anunciará um pacote de medidas para reforçar a luta contra a violência e pela igualdade de gêneros em 
todos os espaços da sociedade, inclusive no mercado de trabalho. Leia mais em ctb.org.br

Mulheres da CTB parabenizam 8M
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Infelizmente a 
desigualdade de gênero é 
uma das consequências 
da injustiça social. Por 
isso, o tema do Dia 
Internacional da Mulher, 
celebrado nesta quarta-
feira (08/03), “Sem Mulher 
Não Tem Democracia”. 

Nos últimos quatro anos, 
a população feminina 
sofreu o desmonte das 
políticas públicas. O estudo 
do Inesc (Instituto de 
Estudos Socioeconômicos) 
mostra que o governo 
Bolsonaro cortou 94% 
das verbas destinadas ao 
Ministério da Mulher.

Mas, neste ano, sob o 
governo Lula, o país vive 
um recorde feminino na 
Esplanada dos Ministérios. 
Das 37 pastas, 11 são 
ocupadas por mulheres. 
O que significa que elas 
passaram a ocupar quase 
30% dos ministérios.

Vale lembrar que as 
brasileiras estão otimistas 
com o novo governo 
devido às movimentações 
recentes que demonstram 
avanços. Destaque para 
o projeto que prevê 
igualdade salarial entre 
homens e mulheres que 
exercem a mesma função.

8 de março: democracia 
depende de igualdade

O programa “Desenrola” que irá 
renegociar cerca de R$ 50 bilhões 
em dívidas de 37 milhões de 
brasileiros, terá um aporte em um 
fundo garantidor de R$ 10 bilhões. 
A informação foi dada pelo ministro 
da Fazenda, Fernando Haddad.

Hoje, 70,1 milhões de brasileiros 
estão com contas em atraso. A 
maioria com bancos e cartões de 
crédito (29,6%). Contas de água e 
luz (21,5%) estão no segundo lugar 
da lista, seguidas das dívidas com 
empresas varejistas (11,3%).

Por meio do Desenrola, os credores 
vão oferecer descontos para pessoas 
com CPF negativado para saldar 
as dívidas. Brasileiros com renda 
de até dois salários mínimos terão 
renegociação garantida. O programa 
ainda será enviado ao Congresso 
Nacional para ser aprovado em 
forma de Medida Provisória.

PROGRAMA DESENROLA TERÁ 
FUNDO DE R$ 10 BILHÕES

A pandemia causou 
impacto em todo mundo. 
Mas, tem uma parcela 
da população que sente 
mais os efeitos da crise 
sanitária: os jovens. No 
Brasil, 39% das pessoas 
entre 18 e 24 anos têm 
queixas de saúde mental, 
revela a ONG Sapien Labs.

O estudo aponta que a 
probabilidade de o jovem 
relatar problemas de cunho 
psicológico é cinco vezes 
maior do que a geração 
dos avós, que compreende 
a faixa etária a partir dos 55 
anos, em média.

Em todas as regiões 
do mundo foi verificado 
o declínio do bem-estar 
mental em gerações 
sucessivamente mais 
jovens. De acordo com 

o relatório, isso se traduz 
em um aumento no 
índice de jovens e até 
adolescentes mentalmente 
angustiados ou lutando 
em um nível qualificável 
como de natureza clínica 
ou requerendo ajuda 
profissional.

A pandemia também 
trouxe mudanças 
significativas na forma 
como os jovens se 
relacionam e interagem 
socialmente, sobretudo 
depois do afastamento 
da escola, por conta 
do isolamento. A 
necessidade de manter 
o distanciamento físico e 
a redução de atividades 
presenciais afetaram 
negativamente a saúde 
mental, principalmente das 

Jovens sentem mais os 
efeitos da pandemia

O governo Lula anunciou um 
importante que vai oferecer mais 5,3 mil 
bolsas de estudos de pós-graduação, 
mestrado e doutorado da Capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal Nível Superior).  O número de 
estudantes bolsistas na modalidade 
passará de 84,4 mil para 89,6 mil.

Dos 6 mil cursos de mestrado e 
doutorado registrados no país, 3.258 
receberão o incentivo. A intenção é 
priorizar os estudantes de municípios 
mais pobres. Em fevereiro, Lula já tinha 
anunciado o reajuste de 40% nas bolsas 
pagas pelo CNPq (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico), congelados há 10 anos.

Governo Lula anuncia 
5,3 mil bolsas da Capes


