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EM SINTONIA COM O DIA INTERNACIONAL PARA A
ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER:

O SINTRABOR REAFIRMA O SEU COMPROMISSO
NA DEFESA DOS DIREITOS DAS TRABALHADORAS
Na edição de ﬁnal de ano do Informa vo “O
Borracheiro”, onde trazemos uma breve retrospec va
do trabalho do SINTRABOR em 2021, bem como os
horários de funcionamento da nossa Colônia de Férias
para o Natal e o Ano Novo, resolvemos publicar como
matéria de capa um tema muito especial: A DEFESA
DOS DIREITOS DA MULHER.
E essa inicia va vem em um momento bem oportuno,
pois no úl mo dia 25 de Novembro, celebramos o Dia
Internacional para a Eliminação da Violência Contra as
Mulheres, data ins tuída pela ONU em 1999, em função
do assassinato de 3 irmãs da República Dominicana
Novembro de 1960 por ordem do ditador Rafael Trujillo.
A essa data somam-se o 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, como também o 26 de Agosto,
Dia Internacional da Igualdade Feminina, ou seja,
mais do que nunca, o mundo tem que respeitar
aquelas que geram a vida, e tem as suas próprias vidas
muitas vezes tão ameaçadas.
Por isso, o nosso Sindicato reaﬁrma o seu compromisso com a luta em defesa dos direitos da mulher, e desde o
mês de Agosto, tanto na Sede Central como na Subsede
Santo André o nosso Depto. Jurídico está oferecendo à
trabalhadora borracheira, que se encontra em risco ou
mesmo em situação de violência domés ca ou familiar,
mais um serviço de consultas e orientações (conﬁra os
horários de atendimento em nosso site: www.sintrabor.org.br/juridico/), com total sigilo, em especial no que diz
respeito aos seus direitos e providências iniciais cabíveis,

Companheira Irani fala do Atendimento Jurídico do
Sindicato voltado para a Mulher da borracha.
Veja a entrevista na íntegra: encurtador.com.br/disJV

"Em 2022, estamos preparando um extenso calendário de
atividades voltado para a organização das nossas companheiras"

caso a caso, de forma a obter medidas de proteção e
acolhimento, bem como prevenir e coibir todo po de
violência contra as companheiras.
Além disso, em 2022, estamos preparando um
extenso calendário de a vidades voltado para a
organização das nossas companheiras, entre os
quais, a eleição de delegados sindicais nas fábricas
e a realização de seminários em nossas sedes.
Portanto, aqui no SINTRABOR defender a mulher
não é discurso ou retórica, é uma bandeira de luta
que fazemos questão de empunhar e defender
como prioridade da nossa Diretoria.

Companheira Edivânia fala da importância da
prevenção e Combate do Câncer de Mama. Veja a
entrevista na íntegra: encurtador.com.br/mrQRT
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Companheira Deusilá fala da volta dos cursos
e eventos que o Sindicato realizará em 2022.
Veja a entrevista na íntegra: encurtador.com.br/gmDHW

DEPOIS DE MAIS DE UM ANO E MEIO DE
PANDEMIA, CHEGOU A HORA DA GENTE
CURTIR UM POUCO DE SOL E ALEGRIA!

ATENÇÃO, COMPANHEIRADA: a seguir, vejam as datas, horários e locais
que serão realizados os sorteios para uso da nossa COLÔNIA DE FÉRIAS DE
PRAIA GRANDE. Lembrando que a pandemia não acabou, e, portanto,
con nuaremos obedecendo aos protocolos sanitários da Organização
Mundial de Saúde (OMS) e solicitando a todos que evitem aglomerações.

Conﬁram os horários de funcionamento da Colônia de Férias para o ﬁnal do ano

NATAL

ANO NOVO

Sorteio será realizado no dia 09/12/2021, na Sede
Central e Subsedes. Início das inscrições às 08h00 com
o sorteio às 10h00.
Estadia para o Natal terá início às 16h00 do dia
Pça. Silvio Romero,
28 – SL. 04
22/12/2021
e será encerrada
às 15h00 do dia
27/12/2021.
FIQUE
a estadia se iniciará obriTatuapé
SãoATENTO:
Paulo/SP
gatoriamente no horário mencionado, sendo que
Tel.: (11) 3459-2828
antes disso a Colônia estará FECHADA.

Sorteio será realizado no dia 15/12/2021, na
Sede Central e Subsedes. Início das inscrições às
08h00 com o sorteio às 10h00.
Estadia para o Ano Novo terá início às 16h00 do
dia 29/12/2021 e será encerrada às 15h00 do dia
03/01/2022. FIQUE ATENTO: a estadia se iniciará
obrigatoriamente no horário mencionado, sendo
que antes disso a Colônia estará FECHADA.

Feliz Natal e Prospero A no Novo
A Diretoria do SINT BOR deseja Boas Festas aos trabalhadores e
trabalhadoras da categoria da borracha. Que todos tenham um
natal e ano novo repleto de muita alegria, paz e harmonia.

IMPORTANTE:
A partir do dia 17/12/2021
entraremos em recesso,
sendo que as atividades
normais serão retomadas
a partir do dia 03/01/2022.
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