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Companheiros (as) do vestuário; com mais de 1,2 milhão de trabalhadores (as) presentes na Praça
Campo de Bagatelle, a nossa central Força Sindical, solidificou A MAIOR FESTA DE 1o DE MAIO DE
TODO O MUNDO. E essa edição teve um sabor todo especial, pois além das diversas autoridades,
artistas e sindicalistas que prestigiaram o evento, contamos também com a participação especial do

Ministro do Trabalho, Carlos Lupi que assumiu o compromisso de defender a
redução da jornada de trabalho sem redução de salário, servindo de interlocutor
junto às entidades patronais para que esta justa reivindicação da classe tra-
balhadora brasileira seja atendida. Portanto, vamos nos manter mais do que
nunca firmes nesta luta, pois mais cedo do que possamos imaginar vamos
tornar este antigo sonho em uma presente realidade.

A presidente do nosso Sindicato e da CONACCOVEST, Eunice Cabral enfatiza a importância das 40 horas semanais para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador

Paulinho, Eunice e o Ministro Carlos Lupi Palco do evento que contagiou o público Galera do nosso Sindicato se fez presente
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No último dia 30 de abril o ministro do Trabalho e
Emprego, Carlos Lupi visitou nosso Sindicato. Estive-
ram presentes vários companheiros representando ou-
tras categorias além de nossos diretores e represen-
tantes do MTE. Esta visita foi para informar da criação
da Comissão de Gênero do ministério do Trabalho, que
tem como objetivo lutar contra todas as formas de pre-
conceito e discriminação.

O ministro salientou que esta comissão terá representa-
ção em todo o país, e que somente através do trabalho
sem discriminação e preconceito se garante a cidadania.
Carlos Lupi destacou a importância sindical e o trabalho
desenvolvido pela nossa presidente Eunice Cabral junto à
categoria e a mulher, valendo ressaltar que a companheira
Valéria, diretora do nosso Sindicato está integrando o cor-
po técnico da nova comissão.

Filho de costureira, o ministro expressou profundo res-
peito a todas as mulheres que  fazem da máquina de cos-
tura seu instrumento de trabalho.

O objetivo da criação deste conselho e desta comis-
são é minimizar as dificuldades que mais de 25 milhões
de brasileiros sofrem por diferenças que acabam deixan-
do-os de lado. Raças, sexo, credo, portadores de ne-
cessidades especiais não podem mais ser fatores de ex-
clusão; eles são cidadãos que esperam ser incluídos num
mercado de trabalho produtivo e almejam se auto-sus-
tentarem através do trabalho. Esta parcela da popula-
ção não pode mais viver à margem da sociedade.

Esta comissão terá como meta principal à criação de
debates, discussões e atuar junto ao trabalhador (a) fisca-
lizando e orientando na luta contra a discriminação.

MINISTRO DO TRABALHO CARLOS LUPI VISITA
O NOSSO SINDICATO E FORMALIZA A CRIAÇÃO

DA COMISSÃO DE GÊNERO DO MINISTÉRIO!

Diretora do Sindicato Valéria integra a Comissão de Gênero do MTE

Ministro Carlos Lupi conversa com a nossa presidente Eunice Cabral


