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O Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Maringá, juntamente
com os Sindicatos dos Condu-
tores Rodoviários, dos Oficiais
Alfaiates, Costureiras e dos
Trabalhadores na Alimentação
promoveram o II Sind Mu-
lher dia 04 de março no
Clube Olímpico, reunindo
cerca de 1.500 mulheres, em
comemoração ao Dia Inter-
nacional da Mulher. O evento
foi patrocinado por 31 empre-
sas e envolveu diretores e
funcionários dos sindicatos
promotores

No local vários stands aten-
deram centenas de partici-
pantes com a realização de
exames e informações sobre
a saúde da mulher por servi-
dores da Secretaria Municipal
de Saúde, e de beleza com
limpeza de pele e corte de
cabelos a cargo do pessoal do
Sinconfemar Beleza e Esté-
tica. Noutro stand foram
expostos exemplares do livro
Alda, uma mulher brasi-
leira, com narrativa de vida
da Assessora Alda Gomes
Ferreira, do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais.

A Mesa foi composta pelos
presidentes dos sindicatos,
Epifânio, dos metalúrgicos,
Raul (Sinconfemar), Ronal-
do (Sinttromar) e Rivail
(Stiam), Wilson Quinteiro,
Secretário de Estado, depu-
tado Ênio Verri, (PT), a pales-
trante, Eunice Cabral, presi-

SindMetalúrgicos, Sinttromar, STIAM e Sinconfemar
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dente da Confederação Na-
cional do Setor Textil e Ves-
tuário e sra. Bernardete
Barros, 1ª. Dama de Maringá,
dentre outros.

A cantora lírica Maria Ma-
dalena entoou o Hino Nacional
e após foi proferido o discurso
inicial a cargo  do presidente
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos, Epifânio Magalhães. de
Oliveira, que destacou o pa-
pel da mulher como mãe, dona
de casa e como administra-
dora que ganha projeção no
cenário político e econômico
nacional e no mundo.

Prosseguindo em sua ora-
ção, Epifânio (foto acima) se
empolgou e arrancou demora-
dos e calorosos aplausos ao
lembrar o fato histórico ocor-
rido nos Estados Unidos, em
Nova York, em 1857 quando
130 mulheres que protestavam
contra as humilhantes condi-
ções de trabalho foram tran-
cadas na indústria pelos pa-
trões que em seguida atearam

fogo no local, morreram car-
bonizadas e se tornaram sím-
bolo da luta pela emancipação
das mulheres no mundo.

Em seguida Madalena
cantou a canção “se todos
fossem iguais a você” em
homenagem às mulheres.

Usaram ainda da palavra
os  presidentes dos sindicatos,
Raul Erlon Cândido, Ronaldo
José da Silva e Rivail Assun-
ção da Silveira, o secretário
Quinteiro, o deputado Verri e
a 1ª. Dama de Maringá.

Após o almoço, foi proferi-
da a palestra A Ascensão da
Mulher no Brasil e no Mundo,
a cargo de Eunice Cabral.
Depois foi realizado animado
desfile de modas da Recco
Lingerie, seguido de show ar-
tístico e outras atrações, cul-
minando com um disputado
sorteio de prêmios e o encer-
ramento ocorreu com muita
animação às 18:00 horas, sob
aplausos e das participantes
e entidades promotoras.


