
RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO 

DO 4° ENCONTRO DE MULHERES – FESMEPAR – 

11 A 12 DE MAIO DE 2017 – 

Hotel Estância Betânia - COLOMBRO – PR. 

 

 

11 de maio.  

 

Mais de 100 mulheres sindicalistas debateram as Reformas da Previdência e 

Trabalhista  

 

1.Sônia faz a abertura da reunião às 14h00. Compuseram a mesa de honra o presidente da 

Fesmepar Luiz Carlos Silva de Oliveira, representando o presidente da CSPB= 

Confederação dos Servidores Públicos do Brasil João Domingos a secretária da CSPB Marly 

Bertolino, presidente da UGT- Paraná Pulo Rossi, a Presidente do Sismucol – Sindicato dos 

Servidores Municipais de Colombo Vani Gomes Rodrigues, a secretária da mulher da 

Fesmepar Marta dos Santos Theodoro e a presidente da Federação das Mulheres do Paraná 

Alzimar Bacelar. 

 

O presidente da Fesmepar, Luiz Carlos Silva de Oliveira, deu as boas-vindas frisando o 

histórico de luta das mulheres. “É inegável a busca diária das mulheres brasileiras, hoje 

infelizmente o trabalhador brasileiro sofre ataques contra direitos conquistados com muita 

luta e esforço, e mais uma vez as mulheres sofrerão com cortes ainda mais prejudiciais, como 

é o caso da Reforma da Previdência. 

 

Luiz Carlos ainda destacou que a Reforma Trabalhista ataca diretamente o movimento 

sindical e enfraquece a representatividade dos sindicatos. “O projeto despreza o papel do 

sindicato na negociação coletiva, é uma tentativa de desmontar a estrutura sindical brasileira, 

o que o governo chama de modernização das relações de trabalho retira direitos dos 

trabalhadores e diminui os custos de grandes empresas, quem perde é o trabalhador”. 

Agradeci ao honroso convite e minha satisfação em participar do 4°Encontro de Mulheres, 

justificando a ausência de nosso Presidente, que não está podendo se ausentar de Brasília, 

procurando os deputados e senadores para argumentar sobre as reformas propostas pelo 

governo, trabalhista, Previdência e terceirização. Falei ainda sobre o evento de 24 de maio 

“Ocupa Brasília”, relatando como foi o evento do dia 28 de abril e que com a participação 

da maioria, iremos fazer um evento de excelência, contando com todos trabalhadores ou não 

em Brasília. Luiz Carlos diz que tem a intenção de levar 3 ônibus do Paraná, mesmo sabendo 

que será bem cansativo, mas tudo é válido ponderou as participantes.  

Palestras:  

O psicólogo Flávio Pereira ministrou a palestra “Construa seu sucesso pessoal”, abordando 

ações do dia a dia que podem afetar diretamente as metas traçadas no âmbito pessoal e 

profissional. 

Previdência Social 

A assessora do Instituto de Altos Estudos da UGT- Nacional Helen Silvestre Fernandes 

ministrou palestra sobre os rumos da Previdência Social no Brasil, gerando grande debate 

e discussão do tema. 

 



 

 

 

 

Lei Maria da Penha 

 

A Advogada Claudia Patrícia de Luna atuante, na defesa e garantia dos direitos das Mulheres 

em Situação de Violência Doméstica desde 1997, ministrou palestra sobre violência contra 

a mulher e os diversos abusos sofridos pelas mulheres. 

 

Em debate com as participantes, Cláudia Luna expôs casos de abusos ocorridos no Brasil e 

que tiveram grande repercussão midiática, também expôs o caso de violência que resultou 

na Lei Maria da Penha. 

 

 

A segunda atividade do dia foi um workshop ministrado pela consultora de beleza Neuza 

Burei, que falou sobre a valorização da beleza feminina e a importância da mulher em se 

sentir bem com a própria aparência. “A mulher se sente mais forte e determinada quando 

está se sentindo bonita. Sentir-se bem com seu corpo e aparência fortalece a autoconfiança 

da mulher e levanta a autoestima”. 

 

 

Junto às mulheres sindicalistas presentes no encontro, a diretora de finanças, Sonia Maria 

Marchi produziu a “Carta das Mulheres do Paraná”, que expõe os anseios e a busca pelo 

fortalecimento das mulheres do Paraná. A Carta das Mulheres do Paraná, será entregue ao 

Secretaria de Defesa Social de Curitiba, Secretaria de Justiça do Trabalho e Direitos 

Humanos e a deputados estaduais do Paraná. 

 

Sônia foi homenageada pela sua luta frente às adversidades enfrentadas junto às lutas 

sindicais. “Sonia representa as mulheres trabalhadoras, que buscam o melhor para sua 

família e para o seu trabalho, luta todos os dias incansavelmente em busca de valorização e 

dignificação das mulheres, assim são as mães, pensam primeiro nos anseios dos filhos e 

depois em si mesmas”, disse Fernando. 

 

O presidente da Fesmepar, Luiz Carlos Silva de Oliveira, encerrou o evento agradecendo a 

presença da CSPB neste encontro e de todas/todos, destacando que, “as mulheres devem 

continuar batalhando por seu espaço na sociedade e frente as lutas sindicais, se hoje a 

Fesmepar está mais fortalecida para continuarmos trabalhando pelos servidores paranaenses, 

devemos muito a dedicação e compromisso das mulheres, que incansavelmente, estão 

sempre presentes nas lutas sindicais”. 

 

 

 

 

 

Marly de Souza Pereira Bertolino 

Segunda secretária CSPB 

 

 

 

Paraná, 12 de maio de 2017. 


