
1º Seminário do Ano: 
O que esperar do Brasil em 2014

A cada novo ano que chega crescem as expectativas e a 

esperança de mudanças que tragam melhorias para to-

da a população.

Quando perguntamos o que esperar do Brasil em 2014, 

a resposta é quase unânime: diminuição das dificulda-

des econômicas, melhorias trabalhistas, sociais, saúde, 

educação e segurança.

Faltam poucos meses para mais uma vez, exercermos o 

papel fundamental de cidadãos (ãs) conscientes.

As eleições chegam num ano marcado pela Copa do 

Mundo aqui no Brasil, e não podemos deixar nos levar 

pela emoção e pela paixão brasileira (futebol); precisa-

mos encarar o voto com muita responsabilidade.

É necessário que comecemos a analisar a realidade que 

vivemos, e assim, fazer do voto um instrumento eficaz 

que pode mudar nossa história!

Temos que eleger companheiros (as) no âmbito Fe-

deral: Presidência, Senado, e Câmara – Deputados 

Federais; nos estados: Governadores e Deputados 

Estaduais!

Só assim teremos voz e seremos ouvidos.

Nós, como sindicato, convocamos toda a categoria pa-

ra refletir e a cada Seminário apresentado procuramos 

levar informação a todos (as) os (as) companheiros (as). 

Por isso é muito importante a participação de todos (as)

Temos a certeza que somente o conhecimento será ca-

paz de mudar os rumos do nosso país.

Democracia se exerce com integração, comprometi-

mento e responsabilidade. Pense nisso!

Eunice Cabral

Presidente

O primeiro seminário deste ano, realizado no 

último dia 15 de fevereiro, no Sítio Escola Ita-

mar Barbosa de Oliveira, proporcionou mo-

mentos de grande reflexão aos companheiros 

(as) da categoria. Durante o seminário, o pa-

lestrante Luiz Coelho abordou importantes te-

mas que estão em discussão no Brasil e falou 

das perspectivas do país em 2014 nas áreas so-

ciais, políticas e econômicas.

Dentre as questões discutidas destacamos: os 

gastos com a construção dos estádios para Co-

pa do Mundo e a falta de um legado que o 

evento deixará para o país; a grande concen-

tração de renda que atrapalha o desenvolvi-

mento do Brasil; as manifestações que devem 

se intensificar durante a Copa e a importância 

de votar corretamente nas eleições. “Para esse 

país dar certo, precisamos melhorar. Ou seja, 

participar mais das coisas, votar melhor... Só as-

sim esse país vai dar certo”, disse Luiz Coelho.

“Estão gastando muito dinheiro com estádios 

e estão deixando de lado questões importan-

tes como saúde, educação e segurança”, fa-

lou Ramalho.

Para finalizar, a Presidente Eunice Cabral agra-

deceu a presença maciça dos trabalhadores 

(as) no primeiro seminário do ano e concluiu 

fazendo um alerta aos companheiros (as) da 

categoria. “Esse ano é muito importante para 

nós. Vamos ter a Copa aqui e depois temos 

eleições. E precisamos votar certo! Vocês pre-

cisam estar cientes que quem elege os políti-

cos somos nós”, finalizou Eunice Cabral.

A responsabilidade é nossa!

O Deputado Estadual Antonio de Sousa Ra-

malho prestigiou o seminário e fez questão 

de comentar sobre os assuntos discutidos. 



CINCO DICAS PARA EVITAR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NO VERÃO

Cinco dicas simples que podem 

melhorar seu dia a dia:

1 - Mantenha as mucosas sempre úmidas. Para isso, é preciso 

ingerir muito líquido. O aconselhável é beber três litros de água 

nos dias muito quentes.

2 - Idosos e crianças exigem atenção dobrada, pois a mucosa 

deles resseca muito mais rápido. O metabolismo do idoso cai 

com a idade. As crianças gastam muita energia, o que contribui 

para a perda de umidade. Nem sempre eles pedem água ou 

dizem estar com sede. Ofereça líquidos com freqüência.

3 - Utilize toalha úmida, umidificadores caseiros ou bacias de 

água nos ambientes mais fechados. No trabalho, um balde de 

água em baixo da mesa ajuda a diminuir a secura do ar.
4 - Evite exercícios físicos entre 10h da manhã e 4h da tarde. 
Nesse período, no verão, a liberação de ozônio é maior. 
Consequentemente, respiramos mais o poluentes.
5 - Fuja de locais fechados. Ambiente arejado, bem ventilado e 
limpo afasta os riscos de doenças respiratórias.

FONTE: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

O acúmulo de partículas e gases nocivos lançados na 

atmosfera, principalmente nas épocas mais quentes do 

ano, funciona como gatilho de doenças respiratórias 

preexistentes.

A poluição, o clima seco e as altas temperaturas, quando 

somadas, formam um quadro perfeito para o aumento do 

índice de infecções respiratórias e pneumonias.

A pesquisa selecionou quatro das doenças mais comuns:0

• Infecção de vias aéreas superiores, como sinusite, 

faringite, e amidalite, corresponderam a 72% das 

admissões. 

• Gripes em geral 12%; 

• pneumonia 9% 

• Asma 7%.

O tempo seco e a baixa umidade relativa do ar permitem 

que os poluentes permaneçam mais tempo em suspensão 

no ar, um fator aditivo que contribui para causar 

desconforto respiratório na população em geral.
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Altas temperaturas e clima seco elevam o número de casos 

de gripes e pneumonias. Saiba como evitá-las



Reunião de Saúde e 

Segurança no   Trabalho

Data: 07/03/14 (sexta-feira)

Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – 

Auditório

Horário: das 18h00 as 19h00

Próximo Seminário

Tema: “Mulher – Poder e Decisão – 

Construindo com Respeito”

Data: 15/03/2014 (sábado)

Local: Sítio Escola – Mogi das 

Cruzes/SP

Saída: 07h00 da sede do sindicato

IMAGENS DO MÊS

REVISÃO DO FGTS: 
DIREITO DO CIDADÃO

Paulo Pereira da Silva - Paulinho da Força

Deputado federal e Presidente Nacional do Partido 

Solidariedade 77

A Justiça finalmente está virando o jogo e jul-

gando em favor do trabalhador os pedidos de 

revisão do FGTS. Nas ações, trabalhadores que 

tiveram valores no fundo entre 1999 e 2013 pe-

dem que a Justiça obrigue a Caixa Econômica 

Federal a lhes pagar a diferença entre a infla-

ção do período e a TR, taxa usada para a atuali-

zação das contas.

O Solidariedade, junto com a Força Sindical, es-

tá estudando entrar no Supremo Tribunal Fede-

ral com ação para agilizar os pr4ocessos que 

pedem a reposição das perdas.

A discussão sobre esse verdadeiro rombo só 

veio à tona no primeiro semestre do ano pas-

sado, quando, à frente da Força Sindical, de-

nunciei à imprensa esse assalto aos cofres do 

trabalhador.

Pelos nossos cálculos, um trabalhador que ti-

nha R$ 1 mil na conta do FGTS no ano de 1999 

tem hoje apenas R$ 1.340,47. Os cálculos cor-

retos indicam que a mesma conta deveria ter 

R$ 2.586,44 no final do ano passado. É uma di-

ferença considerável.

O trabalhador que quiser ainda pode procurar 

os seus direitos. Para isso, pode procurar o sin-

dicato de sua categoria munido do RG, com-

provante de endereço, PIS/Pasep (cópia da car-

teira de trabalho), extrato do FGTS (caixa Eco-

nômica Federal) e Carta de Concessão do Be-

nefício (no caso dos aposentados).

Os valores a receber dependem de caso a caso, 

de acordo com o período em que o trabalha-

dor possui saldo depositado no FGTS. Há casos 

em que a atualização chega a 88,3% do valor 

do fundo. Vale mencionar que processo seme-

lhante aconteceu em 2001, quando os traba-

lhadores ganharam ações na Justiça sobre as 

correções erradas dos planos Collor e Verão e o 

governo federal teve de abrir negociação e pa-

gar as correções.

Artigo publicado no Diário de S.Paulo
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Consulte nosso Dentista no 1º andar

Faça seu aparelho ortodôntico
aqui no Sindicato

‘‘SEU SORRISO
É MUITO

IMPORTANTE
PARA NÓS’’

Aberta as inscrições para o 10º Cam-

peonato de Futebol Society, até 

11/04/2014.

Procure o seu diretor ou assessor de 

base

A  F I C H A  D E  I N S C R I Ç Ã O 

ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO 

SITE DO SINDICATO. NÃO DEIXE 

PRA ÚLTIMA HORA!

 Inscreva seu time!

Secretaria de

Esportes

Cultura e Lazer



SÓCIO SEGURO NÃO PERCA! 

No próximo Seminário  (15 de Março) serão 

sorteados 02 (dois) prêmios de mil reais ca-

da para sócios (as) que estiverem presentes 

no evento e que estejam em dia com o 

Sindicato.

 PARTICIPE!

Ganhador do mês de dezembro: Alexandre Ribeiro da Paixão

Matrícula: 170.867-8 – Empresa Neofol  Modas – Bom Retiro, 

recebe o cheque das mãos da diretora Carmelita 
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Saúde é coisa séria!

Sindicato.

 PAR PAR P TICIPE!ARTICIPE!AR

Ganhador do mês de dezembro: Alexandre Ribeiro da Paixão

Matrícula: 170.867-8 – Empresa Neofol  Modas – Bom Retiro, fol  Modas – Bom Retiro, fol  Modas – Bom R

recebe o cheque das mãos da diretora Carmelita 

Por entender que todo cidadão tem direito de am-

pliar o conhecimento, nosso Sindicato mantém par-

cerias com Faculdades e alguns Colégios. 

Para conhecer melhor os convênios que oferecemos 

para a categoria, 

Consulte o site: 

www.costureirassp.org.br ou procure nosso sin-

dicato.

CONVÊNIOS

O(A) PRÓXIMO(A) GANHADOR(A) PODE SER VOCÊ!

Mensalmente são sorteados 04 (quatro) prêmios no 

valor de hum mil reais cada para nossa categoria.

Todos (as) os (as) trabalhadores (as) sindicalizados (as) 

concorrem!

Lembre-se: para participar dos sorteios é preciso estar 

rigorosamente em dia com as contribuições sindicais.




