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CONFRATERNIZAÇÃO FECHOU
2013 COM CHAVE DE OURO
O Sindicato das Costureiras
realizou no dia 7 de dezembro,
sua grande Festa de Confraternização, que ocorre todos
os anos no Sítio Escola Itamar
Barbosa de Oliveira, em Mogi
das Cruzes.
O evento fechou com chave
de ouro o ano de 2013, que
foi marcado por muitas lutas e grandes conquistas.
Milhares de trabalhadores e
seus familiares prestigiaram
a festa e puderam desfrutar
ao longo do dia de atrações
artísticas, do tradicional
churrasco, da nossa piscina
e torceram bastante pelos
(as) nossos (as) atletas que
disputaram as finais do 9°
Campeonato de Futebol.
Após o almoço, os (as) trabalhadores (as) ainda dançaram
ao som do grupo Mais Pagode
que levou todos (as) ao delírio.
Os companheiros (as) Monica,
da empresa Suburban e o com-

panheiro Robson, da empresa
Coqueta, homenagearam nossa presidente Eunice Cabral e
o nosso Secretário Geral, Elias
Ferreira, respectivamente.
Também foi homenageado,
com uma placa e uma camisa
personalizada, o companheiro
de luta, Claudio Prado, como
forma de agradecimento pelo
apoio prestado ao nosso Sindicato ao longo desses anos.
Por fim, Eunice Cabral estava
muito contente com a presença maciça da categoria e
agradeceu a todos por terem
prestigiado o evento. Porém,

ela fez questão de passar
um alertar para aqueles que
terão nas mãos, em 2014, o
poder do voto.
“Nossa categoria esteve junto
conosco em conquistas importantes durante o ano de 2013.
Mas, não podemos parar de
lutar. O ano que vem teremos
eleições e costumo dizer que
esse é o único momento que
somos todos iguais, independente de classe social, raça ou
credo. Portanto, temos que
aproveitar o momento e votar
de forma consciente companheiros (as)”, afirmou Eunice.

2014 – Um ano marcado por momentos importantes

EUNICE CABRAL
PRESIDENTE

Fechamos o ano de 2013 depois
de muitas lutas e com a certeza do
dever cumprido.
Temos realizado um trabalho
sempre focado nas necessidades e
anseios da nossa categoria.
Apesar das dificuldades que o setor
enfrenta com a ameaça da desindustrialização, principalmente por
causa dos importados, avançamos
em questões como a mudança da
nossa data base para o mês de agosto (o que representa índices melho-

res) melhorias e novas cláusulas na
convenção coletiva e muitas outras
questões realmente importantes
para nossos (as) trabalhadores (as).
O ano de 2014 chega com o desafio
de avançarmos ainda mais!
Ano de eleições, Copa do Mundo,
debates junto ao governo Federal
sobre questões polêmicas como o
Fator Previdenciário, redução da
jornada de trabalho para 40 horas,
trabalho decente, correção da tabela do imposto de renda, redução

da tabela dos juros, fim do trabalho
infantil, entre outros.
É momento de responsabilidade
cidadã! Momento de refletir e se
conscientizar da importância do
voto comprometido com nosso futuro. Estaremos juntos rumo a um
Brasil melhor!
Estaremos unidos para que nossa
voz seja ouvida e nossos direitos
respeitados!
Que 2014 seja o melhor ano de
nossas vidas!
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CAMPEONATO DE FUTEBOL PROPORCIONA
MOMENTOS DE GRANDE EMOÇÃO
Não faltaram gols e muita emoção, durante as finais do 9º
Campeonato de Futebol Society
organizado pela Secretaria de
Esportes do nosso Sindicato. No
Festival Feminino, as jogadoras
das duas equipes mostraram
muita garra e força de vontade
durante a disputa. Pelo segundo
ano consecutivo a Conf. Shoring
levou o título para casa vencendo, desta vez, o time da Suburban, pelo placar de 6 a 0.
No Campeonato Masculino, a
disputa foi acirrada. A cada
partida, os 42 times protagonizaram disputas intensas,
elevando ao máximo o nível da
nossa competição.

Entrega do troféu de 3º lugar a equipe Innocence
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Edson recebe o troféu de
vice-campeão pela Coqueta

Equipes: Mash e Coqueta

Jogo entre os finalistas: Mash e Coqueta

Torcida atenta aos lances da final

Na decisão do 3º lugar, entre
Colori di Mare e Innocence, a
partida terminou empatada
em 3 a 3, e vencida pela Innocence nos pênaltis por 2 a 0.
Na grande final, em um jogo
de tirar o fôlego e repleto de
emoções, a Mash conquistou o
título vencendo por 1 a 0, o time
da Conf. Coqueta.
O artilheiro do campeonato foi o
atleta José, da Natoon, com 18 gols
marcados, o goleiro menos vazado
foi o atleta Willian, da Mash, com
apenas 11 gols sofridos. E o destaque do campeonato foi o atleta
André da equipe Colori di Mare.
“A prática da atividade esportiva é sempre muito importante.
Além disso, esse Campeonato
que organizamos é uma forma
de promovermos a integração
e descontração entre os (as)
trabalhadores (as) e seus familiares”, disse a presidente
Eunice Cabral.

Entrega do Troféu de destaque do
campeonato para o jogador André

Comemoração da Mash junto com a presidente
Eunice Cabral o título de Campeã 2013

Mash

SUBURBAN

CONF. SHORING
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Ponto de vista

Revista Época destaca Paulinho da Força como
um dos 100 brasileiros mais influentes de 2013

O deputado Paulo Pereira da Silva,
o Paulinho da Força, foi escolhido
pela revista Época como um dos 100
brasileiros mais influentes em 2013.
Paulinho está na categoria “Líderes”, que agrega 28 personalidades,
dentre as quais a presidenta Dilma
Rousseff, o senador Aécio Neves e o
ex-presidente Lula.
O texto registra Paulinho como
“a voz mais ativa no Congresso
Nacional em defesa das causas e
reivindicações dos trabalhadores brasileiros”.
Confira, abaixo, a íntegra do texto:

Paulinho da Força: ao organizar o
partido Solidariedade, ele preencheu
um vazio antes dominado por sindicatos e ONGs governistas
Paulo Pereira da Silva é uma das
mais importantes lideranças sindicais do país e a voz mais ativa no
Congresso Nacional em defesa das
causas e da pauta de reivindicações
dos trabalhadores brasileiros. Trata-se de uma emblemática exceção
ao sindicalismo radical chapa-branca. É nesse cenário, emoldurado
por um silêncio constrangedor, que
floresceu a proposta do Solidarieda-

de. A legenda nasceu grande para
preencher o vazio de organizações
políticas e não governamentais
naufragadas no governismo. Como
líder político à frente do Solidariedade, dá contribuição crucial para
o debate nacional. Precisamos de
vozes independentes em favor da
construção de uma nova agenda
para o Brasil, comprometida com
a educação e a qualificação de
nossos trabalhadores, com a valorização de nossa mão de obra e
a criação de oportunidades para
as gerações de brasileiros.

Paulo Pereira da Silva - Paulinho da Força
Deputado federal e Presidente
Nacional do Partido Solidariedade 77

AÇÃO CIDADANIA AUMENTANDO A AUTOESTIMA
DOS (AS) NOSSOS (AS) COMPANHEIROS (AS)

O ganhador da TV de led foi o Thiago
G. Capene da empresa KSV

O último AÇÃO CIDADANIA de 2013 foi um evento muito importante, porque promoveu uma grande integração entre os (as) trabalhadores (as) e o
Sindicato, além do aumento da autoestima dos nossos (as) companheiros
(as)”. Em 2014 tem muito mais!
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Por Mario B. Silva

Imagens do Mês

4 • Edição 291

CONVÊNIOS

SÓCIO SEGURO
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.
Não fique de fora, o (a) próximo (a) ganhador (a) pode ser você!
Confira quais são os ganhadores do sorteio referente ao mês de outubro:
Nome
Susana Francisco dos Reis
Zilda Marques
Claudeci F. Freitas
Andrea Roquete Gaspar

Matricula
138.934-3
112.839-6
155.511-1
145.010-7

Empresa
O. Colferai
Bandeira hum
W. Muniz
Stilo Art

Setor
Leste
Leste
Brás
Leste

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

Por entender que todo cidadão tem
direito de ampliar o conhecimento, nosso
Sindicato mantém parcerias 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 Sindicato.

