Encarte Especial do Dia Internacional da Mulher

Mulheres conquistando espaço
A primeira palestra do dia
foi ministrada pela presidente nacional da AMT-PDT,
Miguelina Vecchio. Sob o
tema, “Mulheres conquistando espaço”, Miguelina
salientou a importância da
ala feminina entender que
somente como um todo,
sem inimizades, é possível,
gradativamente, instituir
uma maior participação da
mulher em todas os setores
da sociedade.
“A maioria de nós, mulheres, ainda não percebeu que
passamos pelas mesmas
dificuldades, enfrentamos
o mesmo preconceito e por
isso mesmo deve levantar a
própria bandeira em busca

de condições igualitárias de
trabalho”, destacou Miguelina.
Um fator considerado importante e merecedor de destaque,
segundo Miguelina, consiste
no preconceito que ainda as
próprias mulheres nutrem en-

tre elas mesmas. “Mulher não
vota em mulher, por exemplo.
E como podemos batalhar
para que a mulher seja respeitada, se elas mesmas, muitas vezes, não se consideram
capazes de realizar certas

atividades?,” cobrou. Deste
modo, é preciso incentivar a
emancipação feminina, tendo
como resultado a criação de
futuras mulheres cuja consciência seja mais ampla diante
de seu papel.

Justiça Social foi o destaque da Deputada
Estadual Leci Brandão

A deputada estadual pelo
PCdoB/SP, Leci Brandão, foi
a segunda palestrante do dia
e falou sobre o trabalho sem
fronteiras como base para
a Justiça Social. “A luta da
mulher pela igualdade está
incluso neste processo, pois
visa garantir que elas tenham
acesso a toda e qualquer oportunidade, independente do
sexo, beneficiando centenas de

trabalhadoras”, declarou Leci.
Deste modo, Leci comparou sua
carreira musical ao trabalho
que tem realizado como deputada estadual. “Minha carreira
sempre se baseou em levar a
música para todos (as), sem
distinção, e quando entrei para
a política foi deste modo que
decidi levar minha campanha:
com projetos que beneficiassem
a população de modo geral”.

Todo e qualquer trabalho,
segundo ela, deve ser voltado
independente da cor, raça ou
sexo para a necessidade de
garantir condições igualitárias
de trabalho e demais funções a
todos (as).
Assim como no caso do espaço destinado à mulher na
Sociedade.
No entanto, para isso é necessário mudar a mentalidade

com que as mulheres são vistas.
“Ainda hoje tem-se a visão, até
mesmo de mulheres, que consideram algumas funções destinadas a apenas aos homens”,
contou a deputada.
O evento se encerrou com a
deputada levando os (as) trabalhadores (as) ao delírio quando
deu uma ‘palinha’. A apresentação improvisada foi acompanhada por um coral de vozes.
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Conacccovest homenageia companheiras de luta
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o nosso Sindicato abre
espaço para a Conacccovest prestar uma homenagem às companheiras,
que estão ao nosso lado ao longo de todos os embates:

Milene Rodrigues - Presidente
do Sindicato dos Sapateiros
de Birigui e coordenadora nacional da Secretaria de saúde,
segurança e meio ambiente da
Conacccovest.
“A mulher tem que ter consciência
de que somente com a união será
capaz de garantir maiores e melhores condições a todas.”

Marize Helena da Silva - Tesoureira do Sindicato dos
Têxteis de São Paulo
“O trabalho por condições
igualitárias para as mulheres
não pode parar.”

Ruth Coelho Monteiroa - Pres.
Sind Vestuário da Baixada
Santista, Secretária de Emprego e Vestuário da Baixada
santista, Secretária de Emprego e Desenvolvimento da
Conaccovest e Secretária de
Cidadania e Direitos Humanos
da Força Sindical
“É com muita honra que participo
deste momento de reflexão para
todas nós, cujos esforços não podem
parar até que tenhamos garantias de
que as mulheres terão o seu espaço.”

Regina Cássia Guimarães - Presidente do Sind. Do Vestuário
de Curitiba/PR
“As mulheres não podem desistir da
luta, jamais!”

Maura Isabel Conceição
- Presidente do Sindicato
do Vestuário de Fortaleza
e Suplente da Diretoria
executiva da Conaccovest
e secretária geral da Fetinvest/Ceará.
“Eventos como esse devem gerar uma maior consciência do
quanto nós, mulheres, temos
papel importante na construção
da sociedade como um todo.”

Francisca Trajano dos Santos - Presidente da Confederação dos Trabalhadores do
Vestuário - CNTV e tesoureira geral da Conaccovest,
secretária de finanças do
Sindicato dos Profissionais
em Confecção do ABC/SP
“Temos, hoje, mais espaço em todos os setores, mas ainda temos
muito pelo o que lutar. E somente
juntas sairemos vitoriosas.”

Miguelina Vecchio - Presidente
Nacional da Ação Mulher Trabalhista, Vice presidente da
Internacional socialista para
mulheres/ América Latina
“Cada uma de nós tem o direito de
ser e fazer o que quiser, e ninguém
pode impedir isso. Mais acima de
tudo, é importante que estejamos
juntas nesta luta constante.”

Tânia Valéria Ribeiro -Vice-presidente do Sindicato Têxteis de Belo Horizonte/MG
“Política não é coisa de homem, a
mulher tem que participar ativamente de tudo.”

Comemoração teve presença de líderes e amigos da categoria

Janete Fussi - Presidente
do Sindicato dos Textêis
de Campinas/SP
“Cada trabalhadora tem que
ter a consciência do valor do
seu trabalho.”

Leci Brandão - cantora e
Deputada Estadual PCdoB/SP
“Somos todas iguais, passamos pelos
mesmos embates e por isso, é fundamental que estejamos unidas, na construção, por meio de nossos filhos e netos
de uma sociedade mais justa.”

O evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher realizado pelo nosso Sindicato
contou com a presença de amigos sindicalistas e companheiros de luta.
Na composição da mesa, estiveram nomes como Regina de Cássia Guimarães, presidente
Vestuário de Curitiba/PR, a presidente do Sindicato Têxtil de Campinas/SP, Janete Fussi,
Tânia Valéria Ribeiro, vice-presidente do Sindicato dos Têxteis de Minas de Belo Horizonte/
MG e suplente do Conselho Fiscal da Conaccovest, Maura Isabel Conceição, Presidente do
Sindicato das Costureiras Fortaleza/CE; Carlos Vicente de Oliveira, presidente do Sind.
Trab. Ind. Alimentação de São Paulo, Milene Domingues, presidente do sind. De calçados
Birigui/SP e coordenadora nacional da secretaria de saúde, segurança e meio ambiente da
Conaccovest, Danilo Pereira, da Fed. Dos Químicos de SP e presidente estadual da Força
Sindical/SP, Francisca Trajano dos Santos, tesoureira geral da Conaccovest, Miguelina
Vecchio, Presidente Nacional da AMT/PDT, Reginaldo de Souza, presidente da Fed. Dos
Trab. Nacional Calçados, Chapéus, e Confeçções do Vestuário do Estado de São Paulo,
Apareci Carmelita de Souza, o deputado estadual Antonio de Sousa Ramalho, presidente
do Sintracon/SP. A presidente Eunice agradeceu a presença e o apoio de todos (as) os
companheiros e salientou o quanto isso torna a categoria forte ao longo de todo o processo
de lutas. “É com muita alegria que temos vocês, amigos, compondo a mesa neste evento tão
importante para as mulheres da nossa categoria,” declarou.

