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CUT comanda grande  
marcha em Brasília

No dia 06 de março milhares de trabalhadores 
e trabalhadoras do campo e da cidade se reu-
niram em Brasília em defesa da cidadania, do 

desenvolvimento e da valorização do trabalho.  

A manifestação foi organizada pela Central Úni-
ca dos Trabalhadores – CUT e demais centrais e 
contou com o apoio dos movimentos sociais. 

O objetivo da manifestação foi de ampliar a pres-
são sobre o governo e o Congresso Nacional pela 
retomada dos investimentos públicos, em defesa da 
produção, dos salários e empregos de qualidade. 

De acordo com a presidente da CNTV – Con-
federação Nacional dos Trabalhadores do Vestuário 
Cida Trajano, a classe trabalhadora obteve impor-
tantes conquistas nesses últimos dez anos. “ Mas 
não da para se acomodar, temos que estar mobiliza-
dos e sempre botando o bloco na rua se quisermos 
avançar nas conquistas”, disse Cida Trajano. Para 
Cida no dia 6 de março, fomos às ruas para fazer a 
roda da economia girar, com mais e melhores salá-
rios e empregos, e ampliando direitos. 

Pauta de reivindicações  
da classe trabalhadora
•	 Redução da jornada para 40 horas;

•	 Fim do Fator Previdenciário;

•	 10% do PIB para a educação;

•	 Negociação coletiva no setor público;

•	 Reforma agrária;

•	 10% do orçamento da União para a saúde;

•	 Combate à demissão imotivada;

•	 Valorização das aposentadorias;

•	 Salário igual para trabalho igual entre ho-
mens e mulheres
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É perceptível que um novo Brasil 
começou a ser esculpido nos últimos 
dez anos. O país conseguiu fincar as 
bandeiras contra as fronteiras da desi-
gualdade, do preconceito e de todas as 
formas de injustiças. Milhões de brasi-
leiras e brasileiros saíram da pobreza 
extrema, e passaram a ter crença no fu-
turo., através da valorização do salário 
mínimo houve o aquecimento  da eco-
nomia proporcionando mais emprego 
e renda familiar.

Com o apoio da CUT, seus sindica-
tos filiados e os movimentos sociais, 
o governo federal implementou, nes-
ses 10 anos, vários programas sociais 
com êxito, como, por exemplo, o Pro-
grama Minha Casa Minha Vida, na 
educação, o Exame Nacional do Ensi-
no Médio (ENEM), FIES, PROUNI, 
SISU,  e os campus da Universidade  

Federal do ABC.
Com a ampliação do Programa Bra-

sil sem Miséria, muitas mães arrimo de 
família cadastradas no Bolsa Família  
que foi implantado no governo Lula 
como forma de diminuir a desigualda-
de social, distribuindo renda e elevan-
do o poder de consumo das famílias de 
baixa renda.

Lula, um operário sem diploma uni-
versitário mostrou que um trabalhador 
é capaz de governar bem, assim como 
a presidenta Dilma, primeira mulher 
eleita ao posto maior do Palácio do 
Planalto em 2010, tem demonstrado a 
capacidade de mulher governar o país 
seguindo nos avanços sociais e econô-
micos e impondo um ritmo administra-
tivo próprio.

De acordo com a presidenta do Sin-
dicato Cidinha Ferreira “Estamos no 

caminho certo, mas para que possamos 
avançar mais nas conquistas é funda-
mental que os trabalhadores e traba-
lhadoras participem dos movimentos 
sindicais, do dia a dia do sindicato, 
além de associar-se”.

“É importante que todos e todas se 
mantenham unidos na luta de classe 
e fiscalizem se todos os nossos direi-
tos estão sendo respeitados”, afirma 
Cidinha.

Dez anos de lutas e conquistas

Março  - Mês de Luta das Mulheres

A organização das mulheres traba-
lhadoras na CUT – Central Única dos 
Trabalhadores que neste ano comemora 
30 anos de luta em defesa dos interes-
ses dos trabalhadores e trabalhadoras, 
nos sindicatos e respectivos ramos foi 
e ainda é essencial para o sucesso nas 
mobilizações, avanços e conquistas his-
tóricas que promoveram profundas mu-
danças sociais no embate e na disputa 
pelo modelo de sociedade que quere-
mos e defendemos que prisma pela er-
radicação de toda e qualquer forma de 
discriminação para avançarmos rumo a 
uma sociedade justa, livre da pobreza e 
com igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres.

Porém, ainda falta muito para atin-
girmos o modelo de sociedade que pre-
tendemos, especialmente, no que diz 
respeito à igualdade de direitos e opor-
tunidades entre homens e mulheres. 

As mulheres continuam sendo víti-
mas de discriminação no mercado de 

trabalho, recebendo salários menores 
em comparação ao salário recebido 
pelos homens; faltam creches públicas 
para filhos de mães trabalhadoras; fal-
tam  hospitais públicos especializados 
na saúde da mulher; ainda é assustador 
número de violência contra a mulher, 
chegando a registrar no Estado de São 
Paulo 8 mulheres agredidas por hora e 
10 assassinatos por dia, dentre outras 
questões sociais.

Diante dessa realidade, o Sindicato 
de Profissionais em Confecção do ABC, 
que representa uma categoria composta 
majoritariamente por mulheres, empe-
nhado na luta por melhores condições 
de trabalho e por uma sociedade que 
visa pela inclusão social, com justiça, 
democracia, com igualdade entre ho-
mens e mulheres e pelo fim da violência 
contra as mulheres, no mês de março, 
visitará as empresas para debater com 
os trabalhadores e trabalhadoras temas 
relacionados à Mulher e a sociedade.

No dia 8 de março 
Uma história de luta por igualdade na vida, 

no mundo do trabalho e na sociedade!
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O Sindicato de Profissionais em confecção do ABC convida 
todas trabalhadoras e todos trabalhadores para o Seminário em 
comemoração e reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher.
• CIDA TrAjAnO - Presidente da Confederação nacional 

dos Trabalhadores do Vestuários - CnTV-CUT e Diretora do 
Sindicato debaterá o tema Mulher e Trabalho

• SIlMArA COnChãO - Feminista e socióloga - debaterá as 
Políticas Públicas para as Mulheres;

• ElAInE MEIrElES - Diretora do Sindicato dos Bancários 
do ABC - debaterá o tema Panorama da Categoria no Setor 
Financeiro.

CONVITE

DIa 23 DE marçO, sábaDO, às 14 hOras 
Na sEDE DO sINDICaTO (av. artur de Queirós, 52 - Casa branca - sto andré)
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Campanha Salarial 
na Valisére

No dia 22/03, às 7h, o Sindicato de 
Profissionais em Confecção ABC estará na 
porta da fábrica para realizar a Assembléia 

e discutir a pauta de revindicações da 
Campanha Salarial de 2013

Para avançarmos, é fundamental a 
unidade, a organização e a mobilização 

dos trabalhadores e trabalhadoras na 
Empresa!

O sindicato ganhou na Justiça o 
processo de ação de cumprimento da 
Convenção Coletiva para trabalhadores 
e trabalhadoras na empresa TFC de 
Ribeirão Pires. 

A empresa terá que pagar a todos e 

todas o benefício da cesta básica.
Os trabalhadores e trabalha-

doras de 2009 podem entrar em 
contato com o Sindicato para 
mais informações pelo telefone: 
4990-0569 ou 4438-9853.

Sindicato ganha na Justiça ação que 

garante direito dos trabalhadores na 

TFC - Ribeirão Pires

• o sindicato luta por condições dignas 
e pela ampliação do mercado de tra-
balho; 

• o sindicato negocia as reivindicações 
das categorias junto aos empregado-
res públicos; 

• o trabalhador ou trabalhadora sindica-
lizados tem direito garantido na esfe-
ra trabalhista; 

• o trabalhador ou trabalhadora sindi-
calizada tem direito a descontos em 
diversas. Confira a lista dos parceiros 
do nosso sindicato: 

 
GRATUITOS PARA SÓCIAS(OS)
•	 AdvOGAdO TRAbAlhISTA: 

dr. Freitas (Plantão às quartas-
-feiras, das 9 às 12 horas na sede do 
Sindicato)

•	 PSICÓlOGO e ACUPUnTURA: 
dr. Alan Tenório (Tel.: 4990-0569)

COM deSCOnTOS PARA 
SÓCIAS(OS)
ClínICAS MédICAS: 
•	 Cisa - Clínica Integrada Santo An-

dré (R. Catequese, 845, 5° andar, 
conjunto 52, B. Jardim, Sto. André- 
Tel.: 4437-1358)

•	 Assistência Médica Amel: (R. Piri-
tuba, 55, Casa Branca, Sto André - 
Tel.: 4436-0299)

•	 Grupo neo labor: (R. Frei Gas-
par, 239, Centro, São Bernardo - Tel: 

4345-4455 | Av. Índico, 390, Jd do 
Mar, São Bernardo - Tel: 4123-9051)

denTISTAS: 
•	 dra. vânia (R. Campos Sales, 582, 

casa 18, Sto André - Tel: 4436-6368 
e 4438-0160)

•	 núcleo Ortodôntico neorto (Av. 
Dom Pedro I, 3.815, sala 1, Vila Lu-
zita, Sto André - Tel: 4452-3669 |  Av. 
Winston Churchill, 413, Rudge Ra-
mos, São Bernardo - Tel: 4368-7355)

•	 Rossi e Gonçalves (R. Tabaires, 15, 
Vila Assunção, Santo André - Tel: 
4436-9230 e 4992-4155)

•	 Clínica Abreu (Av. Fábio Eduardo 
Ramos Esquível, 297, Diadema - Tel: 
4048-1845)

•	 dra. Carla Moreira lopes (R. Ma-
nuel Pedro Júnior, 323, sala 34, 
Mauá - Tel: 4514-7145)

ÓTICA: 
•	 bem Te vi (R. Correia dias, 6, Cen-

tro, Sto André - Tel: 4994-8747)
OFTAMOlOGISTA: 
•	 Oftalmoclinic Centro Oftalmológi-

co (R. Catequese, 287, Bairro Jardim, 
Sto André - Tel: 4427-8833 | Av. Dom 
José Gaspar, 1254, Centro, Mauá - 
Tel: 4544-3919)

lAbORATÓRIO de AnálISeS Clí-
nICAS: 
•	 lab hormon (Av. Dom Pedro II, 

193, Santo André - Tel: 4990-9000 | 
R. Campos Sales, 150, Mauá - Tel: 

4547-2414)
FARMáCIA de MAnIPUlAçãO: 
•	 Farmex (R.Campos Sales, 491, So 

André - Tel: 4994-2700 e 4990-1095)
eSCOlAS: 
•	 Fefisa (R. Clélia, 161, Vila Pires, Sto 

André - Tel: 4451-0700)
•	 Polígono (R. Xavier de Toledo, 335, 

Sto André - Tel: 4469-0822 | R. das 
Monções, 345, Sto André - Tel: 4994-
3434 - R. João Baptista de Oliveira 
Lima, 142, São Bernardo - Tel: 4123-
9100)

•	 Curso Técnico etip (R. Lino Jardim, 
1040, Sto André - Tel: 4990-3395)

•	 IeSA (R. Delfim Moreira, 40, Centro, 
Sto André - Tel: 4432-2320 e 4438-
5689)

•	 FIA - Faculdade de Interação Ame-
ricana - CIAM - Colégio Integrado 
Americano (R. Odeon, 150, Vila Al-
cântara, São Bernardo- Tel: 4335-
5070 e 4128-2130)

•	 Faculdade Fama Mauá (R. Vitori-
no Dell Antonia, 155, Vila Noemia, 
Mauá - Tel: 4555-6798)

•	 Fadim - Faculdade Industrial (R. 
Alonso Vasconcelos Pacheco, 1621, 
Vila Bocaina, Mauá - Tel: 4516-2166)

Campanha Permanente de Sindicalização
Confira bons motivos para você se tornar sócio(a) do nosso Sindicato!

FIqUe de OlhO! 
lOGO IReMOS APReSenTAR 

O nOvO FORMATO dA 
nOvA CAMPAnhA de 

SIndICAlIzAçãO. 


