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Licença paternidade aumenta para 20 dias

FILIADO A

Chamar o trabalhador de “colaborador” é um 
modo de fugir do compromisso profi ssional.

Ensinamos o diálogo, o respeito e a valorização do 
trabalhador para negociar com a classe patronal.

A Previdência deve ser avisada imediatamen-
te, quando houver um acidente de trabalho.

Já está valendo a nova lei de 
licença paternidade, sancionada 
pelo governo federal. Ela muda 
de 5 para 20 dias e já deve ser 
requisitada pelos benefi ciários. 
Mas é importante destacar que os 
trabalhadores só gozem desse di-
reito aos 20 dias pelo nascimento 
da criança, quando a empresa em 
que trabalham, for inserida no 
Programa Empresa Cidadã. Este 
programa foi criado pela Lei nº 
11.770, de 9 de setembro de 2008, 
e trata da licença-maternidade 
mediante concessão de incenti-
vo fi scal.  Não é só comemorar, 
mas fi car atento que há  rigoro-
sos critérios a serem cumpridos 
para que a nova lei valha. Veja a 
Lei nº 11.770 que instituiu o Pro-
grama Empresa Cidadã no site 
http://www.planalto.gov.br/.

Coordenadores da Campanha de Sindicalização e o felizardo Joel Pirelli.

ASSOCIE-SE AO LIGUE PARA
3072-4451

Maria dos Anjos Hellmeister e Silvana A. Santos, representaram o Brasil no Comitê da UNI.

Mulheres ganham maior destaque no Sindicalismo

Você ainda não se ins-
creveu nos cursos de qualifi -
cação profi ssional do IPPA? 
Saiba que novas turmas es-
tão sendo fechadas para os 
próximos 30 dias. Há no-
vidades entre as ofertas. E 
você pode formar um grupo 
e agendar o curso que for do 
interesse de todos. Veja o 
calendário do mês na Pág 3.

Fethepar entrega a terceira moto, em Cianorte
A Campanha de Sindi-

calização da Fethepar, em 
convênio com os sindicatos 
fi liados, Contratuh e Nova 
Central está terminando sua 
primeira etapa. A terceira 
moto foi entregue dia 1º de 
abril para Joel Pirelli, em 
Cianorte. Agora haverá um 
último sorteio, em Curitiba, 
dia 1º de maio, com mais 
uma moto e um carro zero 
quilômetro. A Fethepar já 
reúne seus diretores para 
tratar da nova fase. Pág 4.

Silvana A. Santos e Maria 
dos Anjos Hellmeister, repre-
sentaram a Contratuh na Reu-
nião do Comitê Mundial de UNI 
Mulheres, com integrantes de 
vários países, como Inglaterra, 
Espanha, África do Sul, Japão, 
Itália, Argentina, Costa Rica, 
Australia, Suécia e Reino Uni-
do entre outros. O encontro foi 
em Buenos Aires, na Argentina 
de 28 a 30 de março. Silvana 
também esteve recentemente 
no “Viver Mulher”, promoção 
da Contratuh, em Brasília. Veja 
mais sobre a participação das  
mulheres nas páginas 4 e 6.

IPPA promove
novos cursos



Treinar e quali� car
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A Fethepar tem realizado todos os esfor-
ços para aglutinar, treinar e qualifi car todos 
os nossos dirigentes sindicais. Não estimula-
mos o confronto, mas ensinamos os bons ca-
minhos do diálogo, da cobrança, do respeito 
e da valorização do trabalhador.

No último ano nos empenhando em 
fortalecer nossa categoria, trazendo para 
os sindicatos o maior número de associa-
dos possível. Muitas vezes encontramos na 
impertinência patronal, uma campanha 
sistemática em menosprezar o sindicalismo 
difamando-o como se fosse uma entidade 

Tornou-se comum, nos últimos tempos, 
os empregadores chamarem o trabalhador 
de “colaborador”. Esse “apelido”, muitas ve-
zes, tem o objetivo de aliviar o compromisso 
que é lei e que deve existir entre patrão e em-
pregado.  A CLT é clara em seu artigo 3º, em 
denominar empregado, toda pessoa física 
que prestar serviços de natureza não eventu-
al ao empregador, sob a dependência deste e 
mediante salário. Parece insignifi cante a mu-
dança do termo de empregado para colabo-
rador, pois de fato o colaborador nada mais 
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Ocorrendo acidente de trabalho, este deverá 
ser comunicado à Previdência Social até o primei-
ro dia útil subseqüente ao acidente.

É importante que ocorra essa comunicação 
mesmo que aparentemente não seja um acidente 
grave pois, pode acontecer dessa pequena lesão se 
agravar com o tempo. 

Se a empresa se recusar a fornecer a CAT 
(Comunicação de Acidente de Trabalho) esta 
poderá ser feita pelo próprio acidentado, seus 
dependentes, o seu Sindicato ou o médico que o 
atendeu.

Em caso da incapacidade para o trabalho per-
durar por mais de 15 (quinze) dias, o trabalhador 
deverá ser afastado em auxílio-doença a cargo da 
Previdência Social. Os primeiros quinze dias de 
afastamento são arcados pelo empregador.

Igualmente, adentrando o empregado no au-
xílio-doença, ou seja, com mais de quinze dias de 
incapacidade, o trabalhador gozará de estabilida-
de provisória no emprego por doze meses, conta-
dos da alta médica, não podendo nesse período 
ser dispensado sem justa causa (art. 118 da Lei 
8.213/1991).

Em razão dessa estabilidade no emprego, 
muitos empregadores se negam a preencher a 
Comunicação de Acidente de Trabalho, tentan-
do descaracterizar o acidente como sendo do 
trabalho.

No período do afastamento em decorrência 

Acidente de trabalho II

Nosso apelido
é do que alguém que coopera, que tem asso-
ciação, que participa dos lucros da empresa.

O empregado de fato não tem no seu 
vínculo a missão de ajudar, contribuir, coo-
perar. O que pode soar como “politicamente 
correto”, nada mais é do que uma forma de se 
esquivar do compromisso fi nal que é o salá-
rio e dentro dos ditames da lei.

Quando se fala em secretária do lar, por 
exemplo, quer se atenuar o termo a empre-
gada doméstica, como se a denominação ou 
apelido simplesmente servisse de envólucro 
não discriminatório.

De fato, o trabalhador é empregado e tem 
que ser respeitado como tal. A maneira de 
qualifi cá-lo com respeito e dignidade é ofe-
recendo a ele uma paga justa e com todos os 
direitos inerentes de bom profi ssional.

Ser empregado não é demérito a nin-
guém, principalmente se o empregado for 
tratado como merece. De nada adianta ca-
mufl ar o tratamento e ter no “colaborador” 
um verdadeiro escravo, do qual se retiram 
todos os direitos e privilégios escritos em 
conquistas classistas.

O “colaborador-escravo” este sim mere-
ce ser combatido. Dele se exige o máximo e 
compensa-se o mínimo. Dele se tira o couro 
em nome de um tratamento cortez que escon-
de, na verdade, quase um pelourinho, onde 
as punições são exageradas e os direitos 
vilipendiados.

Não admita ser chamado de colabora-
dor! Seja um bom profi ssional, com direitos e 
deveres coerentes para ter um emprego com 
dignidade e muito respeito.

de acidente de trabalho, o empregador também 
deverá depositar o FGTS do empregado, ao con-
trário do auxilio doença comum, quando esse de-
pósito não é obrigatório.

A concessão do benefício de auxílio doença 
decorrente de acidente, independe de carência. 
Ou seja, mesmo se o trabalhador nunca tiver tra-
balhado, ocorrendo o acidente no primeiro dia no 
emprego, terá direito ao recebimento do auxilio 
doença se fi car mais de quinze dias afastado.

A Lei prevê que o empregador é responsável 
por adotar medidas coletivas e individuais de pro-
teção ao trabalhador sujeito a riscos por ela ge-
rados (art. 338 do Decreto 3.048); assim como, 
deve orientar e prestar informações pormenori-
zadas sobre os riscos da operação a executar e do 
produto a ser manipulado pelo trabalhador (art. 
338, § 1º).

caça-níqueis.
Na verdade esse equivocado entendi-

mento patronal, muitas vezes ganha eco em 
empregados subservientes e mal preparados 
para a sua atividade profi ssional. E esse tipo 
de associado pouco nos interessa. O que que-
remos ao nosso lado é o trabalhador qualifi -
cado, compromissado com o profi ssionalis-
mo e com sua atividade fi m.

Em 2016 e 2017 vamos continuar a nos-
sa campanha de sindicalização, treinando e 
qualifi cando nossos dirigentes para que co-
nheçam todos os seus direitos e deveres e fa-
çam sua parte no tratamento respeitoso com 
os patrões cumpridores de suas obrigações 
e muitas vezes nossos verdadeiros parceiros.

Sabemos que a classe patronal que ofe-
rece o emprego, valoriza o seu trabalhador 
e respeita o seu modo de pensar política e 

socialmente, está dentro dos parâmetros na-
turais de uma sociedade harmônica e de fácil 
convívio.

Se assim não for, vamos ser combatentes 
ferrenhos daqueles que almejam o lucro a 
qualquer custo, principalmente se este cus-
to for baseado no suor e nos apartes que são 
direitos intocáveis o trabalhador.

A sociedade moderna e o empresariado 
bem sucedido estão de acordo que o profi s-
sional qualifi cado deve ser respeitado e que 
o movimento sindical não é oposição, mas se 
alinha quando o assunto é retidão de com-
portamento. O Brasil está cansado de tanta 
corrupção. E a tarefa de corrigir isso, precisa 
começar pelo bom relacionamento entre as 
pessoas. Se de cima para baixo está difícil o 
entendimento, vamos inverter o processo e 
construir uma sociedade melhor.
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Todo ano é a mesma coisa: Rigores da Vigilância Sanitária e cuidados 
extras com a higiene e manipulação de alimentos. O IPPA prepara e qualifica.

Como estar em dia com a Vigilância Sanitária

Ao menos uma vez por ano, o profis-
sional que trabalha com a manipulação 
de alimentos tem que estar em dia com 
as exigências da Vigilância Sanitária. Esse 
não é um diploma para se colocar na pa-
rede, mas são conhecimentos elementa-
res sobre como agir em todas as etapas 
do preparo de alimentos, capacitando 
profissionais para implementar o contro-
le higiênico-sanitário,  manipulando os  
alimentos  adequadamente,  prevenindo 
doenças, reduzindo perdas, valorizando a 
imagem da empresa e respeitando as nor-
mas da Vigilância Sanitária.

Quem agradece não é apenas o empre-
sário que vai poder seguir à risca as nor-
mas legais, mas especialmente o cliente 
que terá a certeza de que frequenta um 
local preparado para oferecer a melhor 
qualidade de alimentação.

É com este espírito que a  nutricionis-
ta Cátia Portes acaba de preparar mais 
uma turma, com 29 participantes. Muito 
em breve o IPPA estará oferecendo uma 
nova oportunidade para quem ainda não 
se atualizou.

Controladoria
No último mês também o IPPA lan-

çou uma novidade para os associados 
Sindehotéis e interessados. Foi o curso 

de Controladoria, uma novidade e que já 
está fazendo sucesso entre os profissio-
nais do setor. Com uma carga horária de 
20hs, foram passados conceitos da con-
troladoria, sua abrangência e aplicação, 
além do controle de custos de forma físi-
ca e financeira, plano de contas contábil e 
centro de custos, diferença entre custos e 

A primeira turma em Controladoria já está apta para trabalhar. Outras estão sendo montadas para breve.

despesas, custos e despesas fixas e variá-
veis, indicadores de receitas e despesas e 
orçamento anual, tanto na teoria como na 
prática. Mário Jorge Siegrist espera agora 
a formação de uma segunda turma para 
repassar seus conhecimentos. Na primei-
ra turma registramos 19 alunos.

Inglês
Tivemos neste mês que passou o curso 

de Inglês, voltado especialmente para profis-
sionais que atuam na área de turismo e hos-
pitalidade. Foram 12 alunos prontos para 
usar a língua inglesa em seus atendimentos. 

Churrasco
Também foi ministrado o Curso de 

Churrasco, habilitando mais 7 profissio-
nais para o preparo de carnes, com o co-
nhecimento técnico de cortes, manuseio, 
história e tempos de preparo, tempero e 
outros segredos do bom desempenho na 
churrasqueira.

O calendário de abril/maio já está de-
finido. Veja abaixo os cursos disponíveis:
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Joel Pirelli, de Cianorte foi o terceiro premiado pela Campanha de 
Sindicalização da Fethepar e Sindicatos filiados. A entrega foi em 1º de abril.

Entregue em Cianorte outra moto sorteada
ABRIL DE 2016

Ao menos uma vez por ano a mulher 
deve consultar o seu médico ginecologista 
de confiança, caso não tenha qualquer sin-
toma alarmante. Com isso ela consegue uma 
boa prevenção de possíveis doenças.

Se a mulher tiver desconfortos, com rea-
ções adversas a anticoncepcionais, registros 
de corrimentos, cólicas em excesso e dor du-
rante o sexo, deve, sem dúvida, procurar um 
médico.

Nunca esqueça estes ítens quando for 
uma consulta de rotina: Não vá ao ginecolo-
gista no período menstrual, para que possam 
ser realizados todos os exames necessários; 
Leve anotado a data do início da sua última 
menstruação; Sempre que possível, leve os 
resultados de exames anteriores; Nunca es-
queça de anotar o nome do anticoncepcional 
que você toma; E é muito importante fazer 
uma lista com todas as suas dúvidas.

O médico precisa sempre dos dados re-
levantes, como eventuais sintomas que você 
apresente, dúvidas com relação à sua saúde 
sexual e reprodutiva, assim como seu bem-

A boa saúde da mulher depende de uma detalhada consulta médica de rotina, pelo menos uma vez por ano.

-estar geral, seu histórico de doenças e o de 
seus familiares. Essas informações forma-
rão um quadro que, quanto mais completo 
for, possibilitará ao especialista determinar 
a orientação adequada. 

Lembre-se sempre que é importante 
saber o método contraceptivo ideal ao tra-
tamento de possíveis doenças. Assim, a con-
sulta de rotina é essencial para mulheres de 
todas as idades terem uma vida saudável.

Na consulta de rotina o ginecologista faz 
os exames essenciais para a saúde da mu-
lher, como o Papanicolau. Esse exame, em 
especial, deve ser realizado todos os anos. O 
objetivo é identificar pacientes do grupo de 
risco para câncer de colo de útero.

Procure ter no seu celular uma agenda 
com seus compromissos médicos, como o 
dia e horário da consulta. Atualize sempre 
a data de sua última consulta e programe 
com quanto tempo de antecedência quer ser 
lembrada, para marcar a próxima.

Isso facilita a sua vida e garante uma boa 
saúde, sempre!

Consulte o médico uma vez por ano
SAÚDE DA MULHER

Uma solenidade simples, dia 1º de 
abril, na subsede do Sindicato dos Em-
pregados em Turismo e Hospitalidade de 
Umuarama - Sethosu, em Cianorte, mar-
cou a entrega da terceira moto da Cam-
panha de Sindicalização, organizada pela 
Fethepar em conjunto com os sindicatos 
filiados no Paraná e apoio da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores em Tu-
rismo e Hospitalidade - Contratuh e Nova 
Central Sindical de Trabalhadores.

Joel Pirelli, de 50 anos, funcionário 
do Condomínio Residencial Polynesia foi 
sorteado dia 26 de fevereiro, em Londri-
na. Ele ficou muito emocionado e custou 
a acreditar que tinha sido contemplado. 
Agora pretende investir na aquisição do 
carro próprio, aproveitando o valor da 
moto, para dar entrada no seu sonho de 
consumo.

O presidente do Sindehotéis, Luís Al-
berto dos Santos, que é diretor financeiro 
da Fethepar, esteve presente na entrega e 
parabenizou tanto o sorteado com o presi-
dente do Sethosu por mais esta conquis-
ta, já que Umuarama, desde do início da 
Campanha conquistou dois dos três prê-
mios da promoção.

“Parabenizo Umuarama, mas desejo 
que os próximos contemplados, nos sor-
teios de mais uma moto e do carro HB20, 
sejam de Curitiba”, comentou amistosa-
mente.

Os dois primeiros prêmios foram para 
Edson Lupepsa, de Umuarama e Maicon 
Aparecido Pereira, de Foz do Iguaçu. A 
primeira fase da Campanha de Sindicali-
zação termina no dia 1º de maio, quando 
em Curitiba haverá o sorteio final. Estarão 
em jogo mais uma moto CG150, Titan, da 
Honda e um carro HB20, da Hyundai.

O presidente da Fethepar tem comen-
tado que está muito feliz com o resultado 
da promoção desenvolvida nestes últimos 
doze meses. “Temos alcançado números 
positivos na Campanha de Sindicalização, 
graças ao esforço conjunto dos Sindicatos 
e participação da Contratuh e da Nova 
Central, sempre parceiras em nossas ini-
ciativas”.

A tendência é de que uma nova etapa 
da Campanha seja desenvolvida a partir 
de maio ou junho próximo. Para isso a di-
retoria da Fethepar deverá se reunir nas 
próximas semanas a fim de traçar os pla-
nos que serão desenvolvidos nesta nova 
etapa. “Aprendemos muito com o trabalho 
desenvolvido até aqui. Agora, corrigindo 
alguns pontos e ampliando ainda mais o 
trabalho, pretendemos aumentar ainda 

mais nosso quadro de filiados”, frisou Pe-
reira.

A nova etapa também para mostrar 
aos associados dos sindicatos o quanto é 
importante o número de conquistas reali-
zadas em cada negociação salarial, todos 
os anos e estimular que aqueles que es-
tão fora do movimento sindical tenham a 

oportunidade de participar, trazendo suas 
ideias e aumentando ainda mais a força de 
cada uma das representações. “Queremos 
o trabalhador estimulado em suas reivin-
dicações e na qualificação, tornando nos-
sos setores de trabalho cada vez profissio-
nalizados e prontos atender as exigências 
do mercado.
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Informações de classe

um pouco de tudo

Luís Alberto na eleição sindical do Sethosu

 INDENIZA –  O McDonald’s vai pagar indenização, a 1,5 
mil ex-funcionários de Florianópolis, Santa Catarina, no valor 
de R$ 2,2 milhões. O motivo: dano moral coletivo conforme 
defi niu o Segundo o Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Foi 
uma série de irregularidades que envolviam o registro dos 
funcionários, alteração dos cartões de ponto e condições de 
trabalho insalubres. O dinheiro já está disponível no banco. 
Foram trabalhadores que atuaram no período de 8 de abril de 
2011 a 30 de outubro de 2014 nas unidades da avenida Bei-
ra-Mar Norte e da rua Trajano, no Centro, e na loja do Floripa 
Shopping. Cada um vai receber aproximadamente R$ 1,5 mil.

***
PARA OLIMPÍADAS - Moacyr Roberto Tesch Auersvald, 

da Contratuh e José Calixto Ramos, da Nova Central, assina-
ram Termo de Compromisso para Aperfeiçoar as Condições 
de Trabalho no Setor de Turismo e Hospitalidade nos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Ao discursar no ato sole-
ne, Moacyr cobrou que os trabalhadores precisam de ações 
que os assegurem trabalho decente. “Não podemos aceitar 
um trabalho similar ao trabalho escravo. Precisamos salários 
justos, jornada de trabalho correta e legal. Que os empresá-
rios  respeitem o trabalhador. Também não aceitamos o tu-
rismo sexual, que visitantes venham pensando em explorar 
nossas crianças e adolescentes. Temos que ser radicais nessas 
questões”, frisou.

  ***
EQUÍVOCO - Segundo o presidente da Fethepar, Wil-

son Pereira, a imprensa peca ao afi rmar que o sindica-
lismo brasileiro defende o governo.  “Isso não é verdade. 
É só uma pequena parcela de sindicalistas ligados à presiden-
te Dilma. Fiquem atentos a essa questão, porque foi a elite 
que se aliou a Centrais Sindicais, para eleger esse governo.”

Contratuh oferece
cursos para líderes 
sindicais do Brasil

Representando a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção e do Mobiliário do Estado do Paraná, o presidente da Nova 
Central Sindical de Trabalhadores do Estado do Paraná, Denílson Pestana 
da Costa e Sirlei César de Oliveira, parti ciparam da reunião preparatória 
da 6ª Conferência Estadual das Cidades – 6ª CEC. Com membros de di-
versas enti dades governamentais e civis, a reunião ocorreu no Auditório 
da SEDU em Curiti ba (PR). A pauta tratou do fechamento dos nomes 
dos Conselheiros nas Comissões; do Seminário de Mobilização do Para-
ná junto com Concidades Nacional e Ministério Público do Paraná; Pro-
cedimentos para a Validação da 1ª Etapa Municipal e das Conferências 
Municipais; da carti lha sobre os “Desafi os a serem debati dos na Confe-
rência”, e de� ne que a Comissão Preparatória Estadual elabora quesitos 
para discussão nas Conferências Municipais e a lista de Conselheiros 
Palestrantes que podem colaborar para as Conferências Municipais.

Dia 31 de Março, em Umuarama, foi eleita a nova diretoria do Sindicato de Turismo e Hospitalidade 
de Umuarama -  Sethosu. quem coordenou todo o processo de votação foi a Fethepar com parti cipação 
do presidente do Sindehotéis e diretor fi nanceiro da Fethepar, Luís Alberto dos Santos. Foram quatro 
urnas distribuídas entre as bases de Umuarama, Cianorte, Paranavaí e Pérola, com um total de 274 
votantes que compareceram para depositar nas urnas a reeleição de Jesuíno de Oliveira, com 265 votos. 
Ele vai comandar o Sindicato até 2021. O processo eleitoral transcorreu dentro da mais absoluta calma 
entre 8h e 17h daquele dia. “Foi um processo trabalhoso, mas extremamente traquilo. Prevaleceu a 
boa organização e a maciça parti cipação sindical, inclusive de dirigentes sindicais que foram de todos 
os cantos do Paraná para contribuir com o bom desenvolvimento da eleição”, comentou Luís Alberto.

Paraná prepara a 6ª Conferência Estadual das Cidades

Dirigentes Sindicais de todo o Brasil 
vão participar nos meses de abril e junho, 
em Brasília, do Curso de Qualifi cação 
Sindical oferecido pela Contratuh. 
Serão ao todo três cursos em diferentes 
níveis preparando as lideranças e 
funcionários das entidades para atuarem 
em diferentes frentes. Todos os anos a 
Contratuh coordena esta qualifi cação 
de suas lideranças, procurando cada 
vez mais melhorar o entendimento do 
movimento sindical a fi m de propiciar 
melhor entendimento a todos da missão 
que cada um tem dentro do processo. 
Os cursos serão de 11 a 15 de abril para 
colaboradores; de 9 a 20 de maio e 13 a 24 
de junho para dirigentes sindicais.

Foi um processo trabalhoso mas muito bem sucedido sob o comando e organização da Fethepar.
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Wilson Pereira, presidente da Fethepar e diretor da Contratuh, no Viver Mulher de 2016.

Encontro feminino na Contratuh serviu para mostrar a importância da mulher, 
mais uma vez, tornando-a consciente de seu papel na sociedade brasileira.

“Viver Mulher” consciente e empoderada

O De 16 a 18 de março, 
aconteceu em Brasília, mais 
um Seminário Nacional “Viver 
Mulher”, promovido pela Con-
federação Nacional dos Traba-
lhadores em Turismo e Hospi-
talidade - Contratuh. Durante 
o encontro foram discutidos 
diversos temas de relevância 
para o mundo feminino.

Abrindo a série de pales-
tras no segundo dia do evento, 
a delegada Rosmary Corrêa 
apresentou a palestra “Mulhe-
res na Política”. Rosmary criou 
a primeira delegacia da Defesa 
da Mulher, em 1985. Hoje ela 
é presidente do Conselho Esta-
dual de Condição Feminina e 
foi deputada por quatro vezes 
no Estado de São Paulo. 

Na sua apresentação ela fa-
lou da importância da mulher 
e do valor de sua presença na 
atividade pública, especial-
mente quando detém algum 
mandato.

Sobre a segurança, desta-
cou que a violência acontece 
diariamente contra as mu-
lheres. Elogiou a criação da 
Lei Maria da Penha (Lei n° 
11.340), mas ressaltou que o 
Brasil ainda tem muitos desa-
fios para superar a desigual-
dade entre os sexos. Ao final 
da palestra as seminaristas ti-
veram um espaço para debate 
e esclarecimentos de dúvidas 
com a delegada.

Delegada
A segunda palestra do dia 

foi com a delegada Ana Cris-
tina, que está há 20 anos na 
Polícia Civil e há 5 anos como 
delegada chefe da Delegacia 
Especial de Atendimento a 
Mulher (Deam). Ela falou ao 
público sobre a sua experi-
ência a frente da delegacia, 
eleita a melhor do Brasil, e do 
trabalho diário de instruir as 
mulheres a se protegerem e a 
fazerem uso da Lei Maria da 
Penha. 

A delegada também expli-
cou a lei e falou da importân-
cia da mulher sempre fazer a 
denúncia e não deixar os casos 
de agressão em sigilo. “Não é 

assunto só meu, ou de uma 
única mulher, é de toda uma 
sociedade, precisamos enfren-
tar a violência e acabar com 
isso de uma vez”, destacou.

Janine Brito fechou os tra-
balhos do dia. Ela falou sobre 
“empoderamento da mulher” 

e contou sua trajetória de vida 
e como conseguiu alcançar su-
cesso nos negócios. Janine en-
corajou os presentes a irem em 
busca de seus objetivos pes-
soais e profissionais quebran-
do barreiras e preconceitos, e 
aproveitando as oportunida-

des que aparecerem.
Empoderar mulheres e 

promover a equidade de gê-
nero em todas as atividades 
sociais e da economia são ga-
rantias para o efetivo fortale-
cimento das economias, o im-
pulsionamento dos negócios, a 
melhoria da qualidade de vida 
de mulheres, homens e crian-
ças, e para o desenvolvimento 
sustentável.

Empoderamento
Ciente do papel das em-

presas para o crescimento das 
economias e para o desenvol-
vimento humano, a ONU Mu-
lheres e o Pacto Global criaram 
os Princípios de Empodera-
mento das Mulheres.

Os Princípios são um con-
junto de considerações que 
ajudam a comunidade empre-
sarial a incorporar em seus 
negócios valores e práticas que 
visem à equidade de gênero e 
ao empoderamento de mulhe-
res.

Eis os sete Princípios de 
Empoderamento das Mulhe-
res:

1. Estabelecer liderança 
corporativa sensível à igual-
dade de gênero, no mais alto 
nível.

2. Tratar todas as mulhe-
res e homens de forma justa 
no trabalho, respeitando e 
apoiando os direitos humanos 
e a não-discriminação.

3. Garantir a saúde, segu-
rança e bem-estar de todas as 
mulheres e homens que traba-
lham na empresa.

4. Promover educação, ca-
pacitação e desenvolvimento 
profissional para as mulheres.

5. Apoiar empreendedoris-
mo de mulheres e promover po-
líticas de empoderamento das 
mulheres através das cadeias de 
suprimentos e marketing.

6. Promover a igualdade de 
gênero através de iniciativas 
voltadas à comunidade e ao 
ativismo social.

7. Medir, documentar e pu-
blicar os progressos da empre-
sa na promoção da igualdade 
de gênero.

Representantes do  Sindehotéis com Delegada Rosmary Corrêa, no ” Viver Mulher “.

Silvana Antonievicz, do Sindehotéis, avaliou o encontro como positivo para a mulher.


