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KIT MAMÃE E KIT BEBÊ - 
MAIS UMA CONQUISTA 

DA CATEGORIA

É HORA DE UNIRMOS FORÇAS 
Mais uma vez estamos unindo forças na 
luta pelos direitos da classe trabalhadora.
No próximo dia 06 de março todas as cen-
trais sindicais vão estar juntas, em Brasília, 
reivindicando temas já bem conhecidos 
como: 40 horas semanais sem redução 
de salários, fim do Fator Previdenciário, 
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres, 10% do PIB para a educação, 
10% do orçamento da União para a saúde, 
entre outras.
Diante de um quadro onde a inflação tem 
pressionado a economia, com a ameaça 
da desindustrialização e seus efeitos que 

podem ser prejudiciais para nosso setor, 
precisamos nos mobilizar.
Com a tecnologia avançando a cada dia, 
principalmente na indústria, a qualificação 
através da educação é vital para garantir 
condições de competitividade para o (a) 
trabalhador (a). Saúde e educação de qua-
lidade são essenciais!
Temos a certeza que somente a mobilização 
e união irão fortalecer nossas convicções.
É importante que todos (as) se engajem! Para 
sermos ouvidos precisamos estar unidos. 
Acredito que nossa força está na união, 
afinal juntos somos fortes!

Neste início de ano, um fato importante a 
ser  destacado é a retomada da unidade 
de ação das centrais sindicais. Elas já 
iniciaram a convocação da marcha pelo 
desenvolvimento com valorização do 
trabalho, a ser realizada dia 6 de março, 
em Brasília.
As reivindicações são unitárias, pois cons-
tam da ‘Agenda da Classe Trabalhadora”, 
aprovada pelo movimento sindical em 
2010. Basicamente, exigimos do governo 
a introdução de um projeto nacional de 
desenvolvimento com soberania e valo-
rização do trabalho.
Entre tantas reivindicações do documen-
to, decidimos priorizar algumas que de-
vem ser postas em prática imediatamente 
para acelerar o crescimento econômico e 
valorizar o emprego e o rendimento dos 
trabalhadores.
Na concentração a ser realizada em frente 
ao Palácio do Planalto vamos deixar cla-
ro a necessidade de o governo acelerar o 

Centrais retomam unidade pela agenda trabalhista

investimento público e estímulos para a 
retomada dos investimentos privados em 
áreas geradoras de emprego.
Mostraremos a nossa indignação pela ma-
nutenção do fator previdenciário, que deve 
ser revogado imediatamente. Queremos 
também a jornada de 40 horas semanais, 
sem redução salarial, 10% do PIB para 
a educação e 10% para a saúde. Plei-

teamos ainda a 
regulamentação 
da Convenção 151 
e aprovação da 
Convenção 158, 
ambas da OIT.
Os trabalhadores 
não podem esque-
cer das demandas 
que atendem ou-
tros segmentos da 
sociedade, como 
a criação de uma 
política nacional 
de valorização das 
aposentadorias e a efetivação da refor-
ma agrária.
Com unidade na luta, acreditamos ser 
possível ampliar a pressão sobre o go-
verno e patrões para o atendimento da 
nossa pauta, que cobra mais atenção à 
produção, aos salários e ao investimento 
em políticas públicas. 

Eunice Cabral -  Presidente

Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, presidente da 
Força Sindical e Deputado Federal
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A importância da alimentação na qualidade do leite materno
A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) aconselha que o 
aleitamento materno seja a 
base da alimentação do bebê 
. É um alimento completo do 
ponto de vista nutricional. Sua 
composição fornece todos os 
nutrientes necessários para o 
desenvolvimento e crescimento 
da criança.
O leite materno apresenta em 
sua composição imunoglobu-
linas - substâncias que for-
mam o sistema imunológico 
do bebê. Aumenta as defesas, 
prevenindo o aparecimento de 
doenças como otites, infecções 
respiratórias, intestinais e 

urinárias, além de diminuir o 
risco de diarréias. Pesquisas 
mostram que a mortalidade 
infantil é menor em crianças 
amamentadas ao seio e, ainda, 
que o aleitamento materno  
previne contra alergias. 
O leite materno é de mais fá-
cil digestão, por isso, o bebê 
sente fome mais rápido. Vale 
ressaltar que supre todas as 
necessidades nutricionais do 
bebê, não havendo necessidade 
da inclusão de nenhum outro 
alimento ou bebida (inclusive 
água) no período do aleita-
mento materno exclusivo. É 
importante lembrar que o bebê 

tém. Por isso a importância do 
KIT Mamãe; ele vai garantir 
uma alimentação equilibrada 
e saudável neste momento tão 
importante da vida. 
 

receberá uma parte de tudo que 
será consumido pela mãe. 
Alguns alimentos devem fazer 
parte do cardápio das mamães 
devido aos nutrientes que con-

MAIS UMA CONQUISTA PARA A CATEGORIA!

100 ml - Álcool absoluto 
100 gr - Algodão em bolas
01 - Chupeta de silicone
75 unid  - Astes flexiveis
32 unid - fraldas descartáveis
20 unid - Gaze esterilizada
140 unid - Lenços umidecidos
01 - Mamadeira com bico silicone
100 ml - Óleo Mineral
01 unid  - Sabonete neutro infantil/90 gr
01 unid - Shampoo infantil/200 ml

PROCURE ALGUM 
DOS DIRETORES DE BASE 

OU ENTRE  EM 
CONTATO CONOSCO!
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ESTA CONQUISTA 
É MAIS UM RESULTADO 

DO  TRABALHO 
DO SEU SINDICATO

02 Kg - Feijão Carioca/tipo 1
01 Kg - Fubá
02 unid - Leite condensado/295gr cada
400 gr - Leite em pó
500 gr - Macarrão espaguete/ninho 1
01 Kg  - Macarrão parafuso
400 gr - Mucilon arroz/lata
02 lt - Óleo de soja
01 Kg - Sal
02 Lts - Sardinha/125 gr cada
500 gr  -  Semente de Linhaça

05 kg - Açúcar cristal
05 kg - Arroz/tipo 1
250 gr - Aveia em flocos
200 gr - Biscoito Cream Cracker
125 gr - Biscoito Recheado
500 gr - Café moído
01 Kg - Canjica Branca ou Farinha flocada
350 gr - Extrato de tomate
400 gr - Farinha Láctea
01 Kg - Farinha de Mandioca Crua
01 Kg - Farinha de trigo especial

KIT MÃE KIT BEBÊ

DÚVIDAS? 

MAIS UMA CONQUISTA PARA A CATEGORIA!
Nossa categoria é basicamente composta por mulheres. Por 
isso, todas as conquistas e avanços são extremamente impor-
tantes para nossas trabalhadoras.
Agora toda gestante do nosso setor (São Paulo e Osas-
co) pode contar com o “Kit Mãe e Kit Bebê”.
Em dezembro de 2012 estes benefícios passa-
ram a fazer parte do TERMO DE ADITA-
MENTO feito em nossa convenção coletiva 
de trabalho 2012/2013 – cláusula 31 - §4º 
- parágrafo XII.
Para ter direito a este benefício, após o 
parto a mãe tem o prazo de 15 dias para 
informar à empresa que deverá repassar 
a informação a seguradora.
Esta conquista não apresenta custo para as 
empresas nem para os (as) trabalhadores (as). 
É uma conquista dentro do seguro de vida! 
Confira abaixo os itens que devem integrar os kits:
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Imagens do Mês

Por Mario B. SilvaAlinhavandoAlinhavando
REUNIÃO DE SAÚDE

 E SEGURANÇA

Data: 01/03/13 (sexta-feira)
Tema: Acidente de Trabalho
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar
Horário: das 18h00 as 19h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO 

Data: 16/03/13 (sábado)
Tema: Mulheres Conquistando 
           Espaço
Local: Sítio Escola – Mogi das 
           Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

AÇÃO CIDADANIA

Data: 24/03/13 (domingo)
Local: Sede do Sindicato
Horário: das 09h00 as 14h00

SECRETARIA DE ESPORTES 
CULTURA E LAZER

Abertas as Inscrições para o 
9º Campeonato de Futebol So-
ciety. Procure o seu assessor de 
base ou pelo tel.(11)3329-6324 
com;  Valéria, Jonas e Mauro.

O primeiro seminário deste 
ano, realizado no Sítio Escola 
Itamar dos Santos Barbosa, 
no último 23/02 apresentou, 
como sempre, um importante 
tema para o conhecimento e 
crescimento da categoria. O 
companheiro Claudio Prado, 
palestrante do dia, falou sobre 
políticas públicas e seu papel 
para os (as) cidadãos (as) tema 
recorrente após as eleições mu-
nicipais realizadas no ano pas-
sado. “É preciso que saibamos 
o que são políticas públicas e as 
responsabilidades de quem as 
faz”, disse Claudio Prado.
As Políticas públicas consistem 
em uma série de ações interli-
gadas tomadas por uma auto-
ridade política, cujo efeito deve 
beneficiar a todos (as) como 
saúde, segurança, educação, 
transporte e meio ambiente. 
O sucesso dessas ações deve ir 
além do “querer fazer” é impor-
tante também que o responsá-
vel “saiba fazer”, caso contrário 
inviabiliza as ações. “Se uma 

POLÍTICAS PÚBLICAS é tema do 
primeiro seminário de 2013 

determinada ação é 
mal direcionada, o 
investimento feito vai 
para o ralo e quem 
sofre é a população”, 
explica. O resultado, 
no entanto, é influen-
ciado por questões 
externas, como con-
texto político, social e 
econômico. 
Deste modo, é preci-
so que a comunidade 

esteja envolvida em cada ação, pois 
é papel da sociedade ‘eu, você “ 
estarmos de olho e fiscalizar o que 
está sendo feito para nós mesmos. 
“Sabendo como o processo funciona, 
temos bagagem para discutirmos o 
que é melhor para o desenvolvimen-
to da nossa cidade, bairro e nossa fa-
mília”, finalizou a presidente Eunice. 

Categoria atenta ao Seminário no Sítio Escola

O companheiro Claudio Prado fala sobre a 

importância das Políticas Públicas
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SINDICATO CIDADÃO

convênios
Por entender que todo cidadão 

tem direito de ampliar o conheci-
mento, nosso Sindicato mantém 

parcerias com Faculdades e 
alguns Colégios. Para conhecer 
melhor os convênios que ofere-

cemos para a categoria, 
CONSULTE O SITE:

 www.costureirassp.org.br ou 
procure nosso Sindicato.

Informações com Conceição pelo 
Tel: (11)2877-7299 ou 96683-2882

DURAÇÃO DO 
CURSO: 3 MESES
Segunda-feira das 

13h00 às
17h00 e das 

18h00 às 20h30 

Curso de Reciclagem
de papel e papelão

Terça-feira 
das 18h00 às 20h30

Taxa unica de inscrição:
R$ 20,00 SÓCIO E R$ 25,00 

NÃO-SÓCIO


