SENTRACOMSERV

“Mulher Valorizada , C o m e r c i á r i a
Fortalecida”, 4ª edição, aconteceu nos dias 10 e 11 de
março, batendo um recorde de participação: mais de mil
pessoas participaram do evento, em Praia Grande. Devido
às reformas em andamento no Centro de Lazer da
Fecomerciários, o encontro foi realizado na Colônia dos
Vendedores Viajantes. Lia Marques, coordenadora, deu as
boas-vindas às participantes, que vieram de todo o estado
de SP.
O presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos MOTTA
recebeu, o presidente da UGT, Ricardo Patah, o atual assessor de esportes da Federação, César Maluco e a eterna
Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, entre outros
convidados.
A equipe do Sincomerciários BS foi composta pelas
diretoras Jane e Solane e pelas funcionárias Eunice,
Cláudia e Gilvania, acompanhadas do presidente Biloti.
Avanços da mulher
Todos os pronunciamentos tiveram como tom principal o avanço da mulher na sociedade discorrendo sobre
temas como a mulher contemporânea que busca sua
felicidade, procura a liderança política e deseja viver bem
com equilíbrio e autoestima. A interação com a platéia foi
grande e ao final do evento as seguintes deliberações
foram aprovadas.
1) Lutar pela manutenção da lei de valorização do
Salário Mínimo. Salário Mínimo baixo arrocha os pisos
salariais, ainda mais para as mulheres. Prejudica também
as aposentadorias.
2) Investir em educação para que, por meio desta,
se alcance a consciência política do papel a ser
desenvolvido pela mulher na sociedade.
3) Somar esforços para conquistarmos a redução da
jornada semanal de trabalho a fim de que se priorize o
convívio familiar, já que reconhecemos a família como
célula primeira da sociedade.
4) Apoiar, com ações efetivas, o combate ao tráfico
de pessoas, do qual as mulheres são as maiores vítimas.
5) Reafirmar na agenda anual da nossa Federação
apoio irrestrito ao ativismo contra qualquer tipo de
violência e todas as formas de assédio.
6) Efetivar em toda base territorial da
Fecomerciários a participação feminina nas políticas
sindical e partidária.
7) Por meio dos 68 Sindicatos Filiados, atuar com
rigor junto aos poderes públicos para cobrar agilidade e
eficiência no tratamento destinado à saúde da
mulher na rede pública, nas esferas municipal,
estadual e federal.
8) Reafirmar o entendimento de que
mulheres e homens têm de andar lado a
lado, se complementando, na busca da
construção de uma sociedade mais
igualitária.
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