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DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Mulher,
Que traz beleza e luz aos
dias mais difíceis
Que divide sua alma em duas para 
carregar tamanha sensibilidade e força
Que ganha o mundo com sua coragem
Que traz paixão no olhar.
Mulher,
Que luta pelos seus ideais
Que dá a vida pela sua família.

Mulher,
Que ama incondicionalmente
Que se arruma, se perfuma
Que vence o cansaço.
Mulher,
Que chora e que ri.
Mulher que sonha…
Tantas mulheres, belezas únicas, vivas, 
cheias de mistérios e encanto!
Mulheres que deveriam ser lembradas, 
amadas, admiradas todos os dias…
Para você, mulher tão especial…

Feliz Dia 
Internacional 

da Mulher!
08/03/2015

(Autor desconhecido)

eu me amo
eu me cuido,
eu tenho  atitude
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ELAS NÃO QUEREM PADECER NO PARAÍSO!

O Sindaspp proporcionou no mês de 
março encontros com mais de 500 mu-
lheres representadas pela nossa catego-
ria sindical. Essa iniciativa deu origem 
com o Escritório Regional de Umuarama 
representante Bruna (em março 2014). 
Devido ao sucesso do evento e a mani-
festação de interesse das associadas do 
Sindaspp, o evento percorreu aos escri-
tórios: Cornélio Procópio (06/03/2015 
Andrea), Curitiba (05/03/2015 Fernanda), 
Francisco Beltrão (06/03/2015 Alana), 
Santo Antônio da Platina (06/03/2015 
Denise), Toledo (03/03/2015 Kátia), Umu-
arama (06/03/2015 Bruna), Londrina 
(10/03/2015 Josemira) e Ponta Grossa 
(13/03/2015 Sloirce).

As tardes agradáveis e aconchegantes 
tiveram a participação de autoridades; 
contaram com a presença da Psicóloga 
Dilma Schirr e da Fisioterapeuta Francine 
Belo Clemente de Souza; de modelos; e 
com o auxílio de mulheres talentosas na 
confecção das lembranças e decoração. 
E não poderíamos deixar de destacar a 

presença significa-
tiva de mulheres no 
evento de Toledo. 

Com música, des-
file, palestras, sor-
teio de brindes, 
coffe break, lem-

brancinhas, demonstração de perfumes, 
maquiagens e cremes; apresentação do 
vídeo: A Mulher Moderna e seus Desa-
fios, “e claro um bom bate-papo”.

No decorrer do Evento, foi abordado 
uma dinâmica na qual o proposto para 
as participantes era elaborar frases “slo-
gan” que identificasse o sindicato. Segue 
as frases desenvolvidas: “Sindaspp união 
e força pelos trabalhadores”; “Sindaspp 
assessorando com sucesso”; “Sindaspp 
atualizado com você”; “ Sindaspp traba-
lhando por você”; “Sindaspp acredita-
mos em grandes conquistas e grandes 
vitórias”; “Sindaspp trabalhando para 
o crescimento de empresas, em benefí-
cio aos funcionários”; “Sindaspp sempre 
prezando pelo profissional”.

Agradecemos o reconhecimento e lem-
bramos a todas que esse é o nosso com-
promisso com vocês!

Os eventos em homenagem ao Dia In-
ternacional da Mulher, novamente obtive-
ram sucesso! Agradecemos pelo carinho, 
a atenção, determinação, perseverança 
de todas as envolvidas e principalmente 
pela participação das associadas. 

Confira qual é o Escritório Regional do 
Sindaspp mais próximo de você, e fique 
atento as novas programações de Eventos 
através do nosso site www.sindaspp.org.br


