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FORMAÇÃO SINDICAL

Delegadas e delegados sindicais da Secretaria de Saúde par-
ticiparam de seminário realizado na colônia de férias do Sindfusmc
(Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de
Carapicuíba), dias 14 e 15 de maio, em Mongaguá. Todos tive-
ram a oportunidade de levar a família e, além de enriquecer o
conhecimento sobre temas de interesse da categoria, ainda pu-
deram curtir uma praia e descansar.

Entre os palestrantes, Gonzaga, professor, jornalista e ex-
secretário do Trabalho deu uma aula sobre a história do movi-
mento sindical brasileiro desde a Proclamação da República até
1964; a  Dra. Lígia Bonete Prestes falou sobre legislação traba-
lhista; Teresa Fonseca, da Faculdade de Direito UNIP, esclare-
ceu os principais direitos e deveres do funcionalismo estabeleci-
dos no Estatuto do Funcionário Público e na Lei Orgânica de
Carapicuíba; a  Dra. Maria Clara, assessora do INSS, prestou
informações importantes sobre Previdência Social e o dirigente
sindical, José Elias Góis, presidente do Conselho Intersindical
de Saúde e Seguridade Social de Osasco e Região, tratou do
tema sobre CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)
e participação da mulher no mercado de trabalho.

 O presidente do Sindica-
to dos Funcionários e Ser-
vidores Municipais de
Carapicuíba(Sindfusmc),
Jessé Cassundé)entende
que os seminários promo-
vidos pela entidade têm a
finalidade de preparar o de-
legado sindical para atuar
como porta voz das ativida-
des do sindicato no ambi-
ente de trabalho, fortalecen-
do a organização do
funcionalismo em defesa de
seus direitos, tais como:
CIPA atuante, piso de dois
salários mínimos, paga-
mento de insalubridade/
periculosidade, cesta bási-
ca e sacolão para todos,
melhores salários e fim das
demissões imotivadas na
Prefeitura.
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Elias Góis, presidente do Consenho Intersindical de Saúde de Osasco e
Região

“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. Como neste seminário
está participando muitas mulheres, gostaria de lembrar a importância da Lei

Maria da Penha e dizer que a mulher teve avanços no mercado de trabalho”.

Dra. Lígia Bonete Prestes, professora de Direito Trabalhista da UNIP

“A Constituição de 88 está voltada para o bem estar da população. A CLT,
implantada pelo presidente Getúlio Vargas, procurou atender os anseios dos
trabalhadores, pois, antes disso, as condições de trabalho eram impostas, sem
reconhecimento, condição de escravidão e de violência”.

Gonzaga, professor, jornalista e ex-secretário do Trabalho de Carapicuíba
“A história do movimento sindical brasileiro é muito rica. A greve vitoriosa dos
trabalhadores do setor têxtil em 1917 em São Paulo, a campanha “o petróleo é
nosso em 1954”,  as greves de 1968, os levantes dos metalúrgicos no ABC
comprovam que a organização dos trabalhadores é fundamental. O
funcionalismo público de Carapicuíba só alcançará vitórias com  luta e
organização sindical. Participe do seu sindicato, o Sindfusmc!”

Dra. Maria Clara, assessora do INSS
“A Previdência Social é o seguro social para a pessoa que contribui. É uma

instituição pública que tem como objetivo reconhecer e conceder direitos aos
seus segurados”.

Teresa Fonseca, da Faculdade de Direito UNIP
“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 e ficar por
dentro de questões relevantes como Licença Prêmio por Assiduidade,
Concessões ao Funcionalismo, Tempo de Serviço, Deveres e Direitos
estabelecidos em Lei”.


