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  ECONOMIZAR É UM DESAFIO PARA O ASSALARIADOECONOMIZAR É UM DESAFIO PARA O ASSALARIADO  

  DIA 8 DE MARÇO 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
No dia 8 de março de 1857, operárias de uma 

fábrica de tecidos em Nova Iorque fizeram uma 

grande greve.Ocuparam a fábrica e começaram a 

reivindicar melhores condições de trabalho. A 

manifestação foi reprimida com total violência. As 

mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que 

foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs 

morreram carbonizadas. 

Em 1910, como homenagem às mulheres mor-

tas naquela fábrica, ficou decidido que o 8 de 

março, no mundo inteiro, passaria a ser o “Dia 

Internacional da Mulher”. 

Inúmeras são as mulheres que participam ati-

vamente do movimento cooperativista, contribuin-

do de forma significativa com a sua força de tra-

balho e, também, com a sua inteligência e capa-

cidade de valorizar o aspecto econômico de uma 

família.  

Na Sicoob Cooesa não é diferente. A partici-

pação das mulheres cooperadas e das nossas 

colaboradoras, no processo de desenvolvimento 

da cooperativa é garantia do sucesso dos ideais 

cooperativistas. 

Portanto, é nosso dever parabenizar as mulhe-

res pela passagem simbólica do seu dia, garan-

tindo o reconhecimento de que, em todos os dias, 

a presença da mulher na Sicoob Cooesa nos dá 

a certeza de que continuaremos avançando.  

A s diversas mídias, notadamente a internet, são abundantes em dicas e con-

selhos para orientar o trabalhador assalariado a chegar ao fim do mês com 

todas as dívidas pagas e ainda fazer economia. 

As surpresas sempre aparecem na hora de listar receitas e despesas. A diferen-

ça entre o estimado e o realmente gasto vai ser muito grande. As receitas só dimi-

nuem enquanto as despesas só aumentam. No entanto, enfrentar esse desafio é 

uma necessidade permanente, até para que o trabalhador possa ter a tranqüilida-

de necessária para produzir. 

As dicas de economia doméstica vão desde não fazer supermercado de barriga 

vazia até o conselho de verificar o horário em que os preços tendem a diminuir. 

Mas alguma atitude é sempre necessária ser tomada para a realização do sonho 

de chegar ao final do mês com dinheiro na conta. 

Para ajudá-lo a enfrentar esse desafio, a Sicoob Cooesa disponibiliza em sua 

página na internet (www.cooesa.coop.br) a Cartilha do Crédito Consciente, abor-

dando aspectos do orçamento familiar; tais como: planejar um empréstimo; sair do 

vermelho; elaborar o oraçamento e outras dicas. Acesse para conferir!  

Modelo de Cartaz: CECRESP 


