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O BRASIL PEDE PAZ

MARÇO MÊS DA MULHER MARÇO MÊS DA MULHER MARÇO MÊS DA MULHER 

No sábado, dia 16/03 em nosso Si�o 
Escola Itamar Barbosa de Oliveira em 
Mogi das Cruzes/SP, �vemos a abertura 
dos seminários de 2019 com as Come-
morações ao Dia Internacional da 
M u l h e r,  t r a z e n d o  c o m o  t e m a ; 
“FEMINICÍDIO – BASTA”!.

A nossa presidente Eunice Cabral  em 
sua fala se solidarizou aos familiares 
da tragédia na escola em Suzano, “nós 
somos culpados, pois elegemos pes-
soas que não tem o comprome�men-

Recebemos centenas de trabalhadores 
(as) que par�ciparam a�vamente e foram 
contemplados com sorteio de brindes. 
Es�veram presentes, sindicalistas e parla-
mentares como Miguel Torres presidente 
da Força Sindical e do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Paulo, Reginaldo presi-
dente da Fe�nccovest, Andrea Ga�o 
diretora do sindicato dos aposentados, 
Leninha diretora do sindicato dos Meta-
lúrgicos, Edna Macedo deputada Estadu-
al/AP, Adriana Ramalho-vereadora/SP,  
Viviane Cris�na Santana-Capitão da 
PM/SP, entre outros.

to com o povo. Não temos o que 
comemorar e sim nos alertarmos e 
refle�r, sindicato somos nós, par�ci-
pando, nos organizando e mobilizan-
do, nós podemos”.
A Palestrante Rosmary Correa vice-
presidente do Conselho Estadual da 
Condição Feminina de SP, explanou 
sobre o tema nos trazendo os úl�mos 
números da violência e onde mais  ocor-
rem ou seja em casa,  sendo que em   
80% dos casos não é feito bole�m de 
ocorrência, porque não tem acolhi-
mento necessário na hora da denuncia. 
“Temos que capacitar o atendimento 
nas portas de entrada das delegacias e 
hospitais e discu�r o assunto nas esco-
las”. O Brasil é 5º país no mundo com o 
maior número de assassinato de 
mulheres, podemos fazer a diferença, 
precisamos de homens de bens para 
nos unir nessa luta.
“Aclamamos todas nós mulheres a dei-
xar de lado todo preconceito e nos unir-
mos, pois juntas com certeza somos 
mais fortes e NÓS PODEMOS”.

Os autos índices de violência vem aumen-
tando a cada dia e assustando a popula-
ção brasileira. Os latrocínios, roubos 
seguidos de morte, assalto a mão arma-
da, e vários outros �pos de violência que 
a�ngem principalmente a classe batalha-
dora, que mora na maior parte das vezes 
nas periferias das grandes metrópoles, 
onde já sofrem com a falta de infraestru-
tura, saneamento básico, educação, 
transporte e falta de creches onde pos-
sam deixar seus filhos para trabalhar. 

O nosso sindicato preocupado com esses 
números alarmantes realiza mensalmen-
te seminários de diversos temas relacio-
nados ao dia a dia do trabalhador (Violên-
cia) e nesse úl�mo dia 16 de março, mês 
que se comemora o dia da mulher, reali-
zamos uma palestra no Sí�o Escola em 
Mogi das Cruzes- SP que teve como tema 
FEMINICÍDIO, um �po de violência que 
ataca diretamente as mulheres, na maior 
parte das vezes causada pelo ex-marido 
ou namorado. A palestra foi ministrada 
pela Delegada Rosmary Correa, a primei-
ra mulher que assumiu uma delegacia em 
defesa da mulher no Estado de São Paulo.

A sociedade brasileira precisa de Paz, os 
nossos governantes precisam inves�r 
dras�camente na educação, a meu ver 
essa é a principal bandeira para o cresci-
mento de um país.  Já é ro�na no nosso 
co�diano, nos depararmos nos meios de 
comunicação, redes sociais e no�ciários 
com mais um caso de violência. 
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Ÿ REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO

Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório

Ÿ  NO LOCAL DE TRABALHO

Data: 13/04/2019 – Sábado

Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP

Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório

Saída: 07h00 da sede do sindicato

Ÿ CURSO DE CIPA

Data: 05/04/2019– Sexta-feira

Horário: das 18h00 as 19h00

Ÿ PRÓXIMO SEMINÁRIO

Data: 22 à 26/04/2019 – (segunda à sexta-feira)

Horário: das 14h00 as 18h00

com uma rosa pelo 08 de Março-Dia Internacional da Mulher, lembrando as trabalhadoras da
 fábrica têx�l em Nova York que morreram queimadas lutando por seus direitos.

Neste mês da Mulher os trabalhos nas portas de fábrica foram intensificados, levamos informações sobre as 
mudanças do governo  deixando a categoria atenta, e por ter na maioria mulheres todas foram homenageadas 

MARÇO MULHER

A Força Sindical Nacional e Estadual São Paulo 
através de suas Secretarias de Políticas para 
Mulheres no dia 14/03/19 na Federação da 
Alimentação de São Paulo  organizou o tema 
"Os Impactos da Reforma da Previdência Social 
para a mulher onde nosso sindicato esteve 
presente a presidente Eunice Cabral, as nossas 
diretoras e aposentadas.

FORÇA SINDICAL NACIONAL 
E ESTADUAL SÃO PAULO

Dignidade e respeito

Dignidade e respeito

A Quem dá Vida!
A Quem dá Vida!Dignidade e respeito

A Quem dá Vida!

MULHER
MULHER
MULHER

CONQUISTANDO O FUTURO

CONQUISTANDO O FUTURO

CONQUISTANDO O FUTURO



ENTENDA O QUE PODE MUDAR
COM A REFORMA DA PREVIDÊNCIA:

DIA NACIONAL DE LUTA EM DEFESA DA
 PREVIDÊNCIA E O FIM DAS APOSENTADORIAS

No último dia 20 na Praça da Sé em São Paulo as Centrais Sindicais 
reuniram Sindicatos filiados de várias Categorias.

A nossa presidente Eunice Cabral na sua fala, “Hoje é um dia de luta 
não podemos permitir que o governo racionário tire os nossos direitos 
e mantém previlégios. Vamos lutar cada vez mais, precisamos estar 
unidos trabalhadores (as), jovens, homens, mulheres, brancos e 
negros e vamos vencer, até a vitória”.!!!

Tivemos centenas de trabalhadores (as) para o Dia Nacional de Luta em 
defesa da Previdência e o fim das Aposentadorias. A presença do Sindicato 
das Costureiras e os trabalhadores da Categoria fez a Diferença.

Os trabalhadores da categoria do vestuário foram beneficiados com 

uma parceria da vereadora Adriana Ramalho para Secretaria de Esporte 

e Cultura que não mediu esforços para a realização do 12º campeonato 

de futebol Society.

 O Campeonato de Futebol Society teve início com 24(vinte e quatro) 

times inscritos, e os jogos realizados aos sábado e domingos 01 e 02/12, 

e 08 e 09/12 de 2018 na Associação Atlética São Paulo. Os participantes 

puderam levar seus familiares para assistir aos jogos e desfrutar do 

espaço local.

A final foi no dia 22 de dezembro de 2018, contemplando os times com 

fardamento e troféus.

Campeão Natoon, Vice Campeão Scarface, 3º Lugar Dot e 4º Lugar 

Innocence.

O RESULTADO FINAL PREMIOU:

A diretoria e os trabalhadores da categoria do Vestuário agradecem a 

Veradora Adriana Ramalho por ter nos proporcionado momentos de 

alegria e descontração através dessa parceria.

AGRADECIMENTO
CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY

Time Natoon  Time Scarface  Time Dot

https://www.dieese.org.br/evento/calculadoraReformaPrevidencia.html
Acesse o site e simule agora a sua aposentadoria 

Participaram dezenas de trabalhadores (as) 
foi  formado um circulo onde cada 
trabalhador recebeu num papel anotações 
com temas variados exemplo, Ser filho, Liderança, Mulher na politica, mulher 
que ganha mais no casamento e cada uma dissertou um pouco sobre o tema 
que havia recebido, seguido depois de debate a cada assunto abordado, foi 
muito proveitoso e divertido fazendo a interação de todo o grupo.

No dia 08 de março (sexta-feira) realizamos a 
primeira reunião bimestral de 2019 de Saúde 
e Segurança, que teve com tema MULHER 
MARAVILHA ministrada por Claudia Paciência 
– Técnica de Segurança do Trabalho.

”

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA
Tema: MULHER MARAVILHA

A PRÓXIMA REUNIÃO SERÁ DE OLT NO DIA 05/04/19 
(SEXTA-FEIRA) DAS 18H00 AS 19H00.

“VOCÊ TRABALHADOR (A) É NOSSO (A) CONVIDADO!
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!



(CLÁUSULA 34 DA CONVENÇÃO COLETIVA)

A CONVENÇÃO COLETIVA ENCONTRA-SE
DISPONÍVEL NA SEDE DO SINDICATO.

BENEFÍCIO INÉDITO

pelo telefone: 3329-6376/6312 (Secretaria). 

 
no mínimo, dois meses como sócio

Atenção: Para ter direito ao agendamento é necessário ter, 

 Você poderá relaxar e aproveitar todo o conforto, espaço e dedicação que 
reservamos a você, à sua família e aos seus convidados.

 As diárias de hospedagem, pagas no ato da reserva, estão incluso o café da

 A nossa Colônia está localizada Avenida dos Sindicatos, 331 - Vila Mirim - Cidade 
Ocean - Praia Grande - SP. Telefone (13) 3494-2642.
OBS: As reservas devem ser feitas na sede do Sindicato e com dois meses de
antecedência, para feriados e temporadas.

manhã. Para a alimentação, a Colônia possui restaurante self-service, no qual o 
associado paga o que consumir. 

Mais informações no site www.costureirassp.org.br ou 

Num ambiente aconchegante, a Colônia tem 44 apartamentos com quartos que 
acomodam até 11 pessoas, além das suítes para casal, todos com TV, ventilador 
de teto e banheiro privativo.

COLÔNIA DE FÉRIAS 
A nossa Colônia de Férias tem a melhor estrutura para atender seus hóspedes.
Ela fica bem próxima da praia e dos principais pontos turísticos da Praia Grande.

R$ 10.000,00

R$ 5.000,00

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

dez  mil  reais

cinco  mil  reais

dois mil e quinhentos reais

dois mil e quinhentos reais


