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FORMAÇÃO SINDICAL

Os delegados sindicais da Secretaria de
Obras participaram de seminário realizado na
colônia de férias do Sindfusmc (Sindicato dos
Funcionários e Servidores Municipais de
Carapicuíba), dias 6 e 7 de março, em
Mongaguá. Muitos tiveram a oportunidade de le-
var a família e, além de enriquecer o conheci-
mento sobre temas de interesse do trabalhador,
ainda tiveram tempo para curtir uma praia, pas-
sear e descansar.

Entre os palestrantes, a professora de Direi-
to da PUC e da UNIP, Vera Lucia, falou sobre
direitos do consumidor; o professor Everaldo
Francisco da Silva, ouvidor da Prefeitura de
Carapicuíba, abordou o tema cidadania; Teresa
Fonseca, da Faculdade de Direito UNIP, escla-
receu os principais direitos e deveres do funci-
onalismo estabelecidos no Estatuto do Funcio-
nário Público de Carapicuíba; a gerente execu-
tiva do INSS, Dra. Sandra Margareth da Cunha,
prestou informações importantes sobre Previdên-
cia Social; a assistente social, Neli Silva falou
sobre o atendimento ao trabalhador lesionado
no Hospital Regional de Osasco onde é diretora
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Os seminários promovidos pelaentidade visam preparar o delegadosindical para, cada vez mais, ser portavoz das atividades do sindicato noambiente de trabalho, fortalecendo aorganização do funcionalismo emdefesa de seus direitos     , afirmaJessé, presidente do Sindfusmc.

“

”

Delegados sindicais
da Secretaria de
Obras. No destaque,
Jessé, presidente do
Sindfusmc, dirige os
trabalhos.

do SAME; o sindicalista Carlos Aparício Clemen-
te, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Osasco e coordenador da ONG Espaço da
Cidadania, falou sobre inclusão de portadores
de deficiência no mercado de trabalho e José
Elias Góis, presidente do Conselho Intersindical
de Saúde e Seguridade Social de Osasco e Re-
gião, tratou do tema sobre CIPA (Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes).

Ao final do evento foi exibido o documentário
“Novo Tempo” sobre serviços oferecidos pela
Previdência Social.



Veja, abaixo, os principais pontos
enfatizados pelos palestrantes
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“Podemos
promover, no
Sindicato,
curso para
disseminadores
com o objetivo

ampliar a capilaridade do
programa e, consequentemente,
a rede disseminadora das
informações previdenciárias”.

“Mensalmente, elaboramos mapa sobre

atendimento ao trabalhador e verificamos se os

sintomas têm relação com doença do trabalho”.
“Cerca de

14,5% da

população

apresenta

alguma

deficiência gerada por acidentes

de trabalho, de automóvel,

doméstico, violência urbana,

entre outros”.

“Estamos passando por um período de
formação dos trabalhadores. Na sociedade do
conhecimento é fundamental fazer a leitura do

momento em que se vive para planejar o
futuro”.

“Todo servidor precisa ter, em sua casa ou no

local de trabalho, um exemplar do Estatuto do

Funcionário Público e da Lei Orgânica do

Município”.

“Nestes 20 anos do Código de Defesa do
Consumidor, tivemos avanços significativos no
que tange à conscientização e mobilização do

consumidor. Isso graças ao trabalho incansável
do Poder Judiciário, Ministérios Públicos,
Procons, associações civis e imprensa”.

“A Cipa
(Comissão
Interna de

Prevenção de
Acidentes) tem

a tarefa de prevenir doença
ocupacional, acidente de

trabalho e cada trabalhador é
responsável pela sua segurança

e a do companheiro”.
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