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dia internacional da mulher 
Sindicato na luta pela igualdade

a Mulher fazendo história

O mês de março é, tradicional-
mente, dedicado à mulher, e como 
tal é de extrema relevância para 
a mulher na sociedade atual. Em 
séculos anteriores, a cobiçada 
igualdade de direitos para os sexos 
não foi pacífica. Houve progresso, 
mas muitas das conquistas foram 
bem recentes. Por muito tempo a 
mulher foi considerada subalter-

eunice Cabral -  Presidente

na e inferior ao homem. Funções, 
atribuições, posições de realce ou 
comando quase sempre lhes foram 
subtraídas. As conquistas foram 
lentas e freqüentemente dolorosas. 
A escolha do dia oito de março foi 
vinculada ao episódio deplorável, 
acontecido em 1857.  Um grupo de 
129 tecelãs, funcionárias de fábrica 
de tecidos de Nova Iorque, parali-
saram as atividades reivindicando o 
direito a 10 horas de trabalho diário 
à semelhança dos homens. Era usu-
al o período de trabalho de até 16 
horas/dia. Todas foram confinadas 
e queimadas dentro do estabeleci-
mento com o apoio de proprietários 
e de forças policiais. A partir de 
1910 a data foi lembrada como Dia 

Internacional da Mulher.No exemplo 
destas mártires, inúmeras mulheres 
valorosas lideraram outros movi-
mentos para equiparação de direitos 
com justiça social semelhante para 
os dois sexos. Os mais antigos 
de nossa geração certamente 
vivenciaram alguns episódios 
então considerados como nor-
mais. Esposas reverenciavam 
os maridos como “senhor” e 
eram obrigadas a servir-lhes à 
mesa de refeições. Verificamos 
que as mulheres conquistaram a 
maioria dos direitos sociais, in-
gressaram nas universidades, gal-
garam e conquistaram espaços na 
magistratura, na área biomédica, 
tornaram-se parlamentares ilustres 

e respeitadas, escritoras reno-
madas, cargos e funções antes 
restritos aos homens. Por outro 
lado vemos ainda muita violência 
contra a mulher, com destaque 
para a violência doméstica.A luta 
para a conquista de todos os 
direitos deve continuar, pois há 
muito ainda a ser conquistado. 
Celebremos a data almejando 
direitos semelhantes para to-
dos. E muito mais: união e har-
monia dos sexos. Celebremos, 
também, as numerosas mulhe-
res anônimas que dedicam sua 
existência na luta para minimi-
zar o sofrimento do próximo. A 
todAs estAs guerreirAs 
nosso respeito!

No último dia 16 de março, o Sítio 
Escola Itamar Barbosa de Olivei-
ra em Mogi das Cruzes, foi cenário 
de um grande encontro da nossa 
categoria: a comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. 
Com o tema “Mulheres conquis-
tando espaço”, a “hora extra do 
conhecimento” reuniu centenas 
de trabalhadores (as), que 
participaram de uma reflexão 
sobre a mulher e seu papel na 
sociedade atual. 
Para isso, o evento contou com 
as palestras da deputada esta-
dual PCdoB/SP, Leci Brandão, 
que falou sobre o “trabalho sem 
fronteiras como base para a 
Justiça Social”, e da presidente 
nacional da AMT-PDT, Migue-
lina Vecchio. 
A ocasião ainda contou com a 
presença de lideranças políticas 
e sindicais, além de importantes 
companheiros de luta do nosso 

Sindicato. “A mulher precisa 
ter consciência de seus direitos, 
assim como da importância 
que ela tem na construção da 
sociedade em que vivemos. Mas, 
para isso, é importante que to-
das saibamos o quanto a união é 
essencial para a conquista cada 
vez maior da igualdade”, decla-
rou a presidente Eunice Cabral.

Confira a MaTÉria CoMPLETa no EnCarTE EsPECiaL do dia inTErnaCionaL da MuLhEr.
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Homenagem às mulheres
Com uma categoria formada basicamente por mulheres, o mês de março tem um significado especial.
Em comemoração ao dia internacional da Mulher, todos os setores abrangidos por nossa entidade homenagearam as 
“companheiras guerreiras” com a entrega de flores nas portas de fábrica. Nossa presidente Eunice Cabral, juntamente 
com os diretores de base, esteve com as trabalhadoras levando nosso carinho e reconhecimento. 

ParabÉns a Todas as MuLhErEs quE MovEM à EConoMia dE nosso sETor.

Centrais Cobram de dilma 
apoio às suas reivindiCações

No dia 06 de março, dezenas de 
milhares de trabalhadores de 
todo o Brasil marcharam em 
Brasília para cobrar da presi-
dente Dilma Rousseff apoio à 
pauta trabalhista.
Além disso, queremos que ela 
convença sua base no Congresso 
Nacional a apreciar e votar com 
rapidez matérias que tratam da 
valorização do trabalho, da ge-
ração de emprego, distribuição 
de renda, redução da jornada de 
trabalho sem redução salarial e 
do fim do fator previdenciário.
Convocada e organizada de for-

ma unitária pela Força Sindical 
e demais centrais, 7ª Marcha 
por desenvolvimento, cidada-
nia e valorização do trabalho 
reuniu os movimentos sociais 
que têm seus pleitos específicos.
Entre outros, pode-se destacar 
a reforma agrária, 10% do PIB 
para a educação, 10% do Orça-
mento da União para a saúde, 
retomada do investimento pú-
blico e medidas de proteção ao 
emprego, entre outros temas.
Com a pauta trabalhista, um 
resumo da ‘Agenda da Classe 
Trabalhadora’, aprovada na 

Conclat de 2010, fomos  mos-
trar ao governo e ao Congresso 
que estamos unidos e apontar 
o tipo de desenvolvimento que 
interessa aos trabalhadores.
Para nós, o país precisa de in-
vestimento público e privado 
para crescer com a valorização 
da renda e da produção. Por 
causa da ampliação do crédito, 
da manutenção do emprego e dos 
níveis salarias, o Brasil enfrentou 
a crise internacional no final de 
2008 sem grandes traumas.
Até agora, o governo federal 
só negociou com os empresá-

Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, 
presidente da Força Sindical e 

Deputado Federal

rios e menosprezou as centrais 
sindicais. Não recebeu seus 
representantes, o que demons-
trou  indiferença diante de 
suas reivindicações.
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Imagens do Mês

por Mario B. Silva

AlinhavandoAlinhavando
PróxiMo seMinário 

data: 13/04/13 (sábado)

local: Sítio Escola – Mogi das 

Cruzes/SP
saída: 07h00 da sede do sindicato

reunião de organização 

no loCal de trabalho

data: 19/04/13 (sexta-feira)

local: Sede do Sindicato – 2ºandar

horário: das 18h00 as 19h00

Curso de CiPa

data: 22 a 26 de abril de 2013 
(segunda a sexta)
local: Sede do Sindicato – 2º 
andar
horário: das 18h00 as 19h00

seCretaria de esPortes 
Cultura e lazer

Abertas as Inscrições para o 9º 
Campeonato de Futebol Society,
Procure o seu assessor de base 
ou pelo tel.(11)332963-24 com:
Valéria, Jonas e Mauro.

Mais de 60 mil trabalhadores, 
de diferentes categorias, além de 
representantes de movimentos 
sociais, participaram em 6 de 
março, da 7ª Marcha da Classe 
Trabalhadora em Brasília.
Os manifestantes concentraram-
-se em frente ao Estádio Mané 
Garrinha e seguiram, rumo à 
Esplanada dos Ministérios e ao 
Congresso Nacional.
Nosso sindicato juntamente com 
nossa confederação – CONACCO-
VEST, esteve presente no evento.
Em frente ao Palácio da Justiça 
e ao Itamarati foram realizados 
atos políticos para explicar as 
razões do movimento e divul-
gar a pauta trabalhista para 
a sociedade. A Marcha, com o 
seguinte tema “Desenvolvimen-
to, Cidadania e Valorização do 
Trabalho”, reivindicou: fim do 
Fator Previdenciário, redução da 
jornada de trabalho (sem redução 
salarial), política de valorização 
dos aposentados, reforma agrá-
ria, igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres, 10% do 
PIB para a Educação, 10% do or-
çamento da união para a Saúde, 
correção da tabela do imposto de 
renda, ratificação da convenção 
OIT/158, regulamentação da 
convenção OIT/151, ampliação 
do investimento público, de-

senvolvimento econômico 
(com distribuição de renda, 
emprego, trabalho decente, 
manutenção e ampliação de 
direitos) e justiça social.
d i r i g e n t e s  d a  M a r -
c h a  e n t r e g a m  p a u -
ta a líderes políticos 
A segunda etapa da 7ª Marcha 
foi de articulação política. Os lí-
deres sindicais se reuniram com 
o presidente do Senado Renan 
Calheiros, o presidente do STF 
Joaquim Barbosa, o presidente 
da Câmara Federal Henrique 
Alves e a presidenta da República 
Dilma Rousseff .
“Muitas reivindicações da pauta 
trabalhista já estão em debate no 
Congresso como, por exemplo, a 
questão do fim das demissões imo-
tivadas (convenção 158 da OIT), 
o fim do Fator Previdenciário e a 
redução da jornada”, diz Paulinho, 

presidente da Força Sindical.
Para ele, foi importante en-
tregar a pauta ao STF para 
reforçar no poder judiciário 
as reais necessidades da clas-
se trabalhadora brasi leira.  
A importância desta Marcha co-
ordenada de forma unitária pelas 

centrais sindicais, com apoio 
das confederações, federações e 
sindicatos de todo o País é extre-
mamente importante.
 “Esta manifestação histórica re-
presenta a retomada de uma sé-
rie de outras manifestações que 
os trabalhadores e os dirigen-
tes sindicais farão em defesa da 
Agenda da Classe Trabalhadora” 
afirmou a Presidente do Sindica-
to das Costureiras de São Paulo 
e Osasco e também presidente 
da Conaccovest, Eunice Cabral. 
Poucos avanços com dilma 

Os manifestantes foram finalmente 
recebidos pela presidente Dilma, ao 
final da Marcha. Paulinho da Força 
saiu pessimista do encontro, pois, 
segundo ele, as centrais receberam 
apenas promessas de negociação, 
mas sem resultados práticos, como 
o agendamento de novas reuniões 
com o governo.
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SindiCAtO CidAdÃO

Informações com Conceição pelo 
Tel: (11)2877-7299 ou 96683-2882

DURAÇÃO DO 
CURSO: 3 MESES
Segunda-feira das 

13h00 às
17h00 e das 

18h00 às 20h30 

Curso de Reciclagem
de papel e papelão

Terça-feira 
das 18h00 às 20h30

Taxa unica de inscrição:
R$ 20,00 SÓCIO E R$ 25,00 

NÃO-SÓCIO

convênios
Por entender que todo cidadão 

tem direito de ampliar o conhe-
cimento, nosso Sindicato man-
tém parcerias com Faculdades 

e alguns Colégios. para conhe-
cer melhor os convênios que 
oferecemos para a categoria, 

COnSultE O SitE:
 www.costureirassp.org.br ou 

procure nosso Sindicato.


