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Destaque para o mês da Mulher
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SÓCIO SEGURO – UM BENEFÍCIO PARA VOCÊ ASSOCIADO (A)!
É cada vez maior o número de associados (as) do nosso sindicato que são
surpreendidos (as) ao serem sorteados
e receberem um prêmio de R$ 1.000,00!

Edição nº 304 - Março/2015

Já é tradição no calendário de nosso sindicato a promoção de atividades no mês de
março que buscam a valorização e destacam
a importância da mulher no universo político, social e familiar.
São ações de homenagens, de ensino e principalmente de valorização a estas verdadeiras guerreiras que enfrentam os desafios de
frente e conquistam a cada dia seu espaço
com respeito e seriedade.
Dentro destas ações destacamos o seminário
que aconteceu no último dia 14 de março em
nosso sítio escola Itamar Barbosa de Oliveira,
em Mogi das Cruzes.
Centenas de trabalhadores (as), além de
diversas lideranças participaram de momentos inesquecíveis, entre eles, a apresentação especial do grupo musical “Trovadores
Urbanos” que cantaram e encantaram com
músicas que homenageiam as mulheres.

Após as homenagens a palestrante, Carmem
Janssen – sexóloga, apresentou a todas as
mulheres a importância da autoestima e da
autoconfiança, além da diferença entre sexo
e sexualidade. Segundo ela estas ações são
primordiais para qualidade de vida.
“É atitude e ação para que as coisas aconteçam: “Você precisa acreditar, agir para
que o trabalho seja executado com sucesso”, finalizou Carmem.

Para concorrer basta estar em dia com
os cofres do sindicato.
Não fique de fora! Regularize sua situação e concorra você também.
Para um dos sorteados de março, o companheiro Marcio da Silva
Costa, do setor do Brás,
“Este dinheiro vem em
boa hora... Vou investir na
construção de minha casa”,
afirmou. Já para Zilma da
Conceição Silva, da Zona
Sul, este dinheiro vai “acelerar” a reforma de sua
casa. Giovanna Sandra
Quispe Yujra, trabalhadora do setor da Zona Oeste

A presidente da nossa entidade, Eunice
Cabral, agradeceu a presença de todos
(as) no evento, falou da importância da
integração da mulher na sociedade e da
responsabilidade que todos (as) nós temos
para melhoria do Brasil. “A nossa participação é fundamental para que o Brasil
seja um país mais igualitário, melhor,
mais justo. Só depende de cada um (a) de
nós”, afirmou Eunice. “Só o povo salva o
povo”, finalizou.
Durante todo o mês de março, nosso
sindicato transformou a rotina das trabalhadoras nas portas de fábrica. A entrega de flores foi uma forma carinhosa
e especial de expressar a importância de
cada mulher em nosso setor.

ficou aliviada. “Vou pagar as dívidas
da viagem que fiz à Bolívia” garantiu.
Nas festividades do mês da mulher,
mais ganhadores foram sorteados
durante o seminário no Sítio Escola
com a colaboração e parceria da nossa
Federação - Fetincccovest. São eles:
Alessandra Santana de Jesus Rocha,
Jucélia Oliveira Brito, João Carlos da
Paz, Maria Helena Caselli, Valter Alves
da Silva e Maria Lúcia dos Santos.

EUNICE CABRAL É MAIS UMA VEZ REELEITA PRESIDENTE DO
SINDICATO DAS COSTUREIRAS DE SÃO PAULO E OSASCO
Transparência, seriedade e compromisso. Estes foram os instrumentos
que conduziram as eleições em nosso
sindicato entre os dias 17 e 18 de março.
A CHAPA 1 trouxe o compromisso de
continuidade de um trabalho voltado
e focado nos (as) trabalhadores (as).
Prova disso foram os votos apurados
nas centenas de urnas espalhadas pelas
empresas de nosso setor.

A presidente reeleita, Eunice Cabral trás
consigo a marca de um trabalho sério e
comprometido. “Vivemos um momento
no Brasil onde não podemos aceitar
práticas que não sejam democráticas e
limpas!” destacou.
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O mês de março de 2015 deixa uma marca importante
na história de nosso país. Foram comemorações pelo Dia
Internacional da Mulher, mobilizações históricas pelo
país e eleições em nosso sindicato.
Os desafios enfrentados na política deixam claro que o
povo não aceita mais o desmando e desgoverno. Todos
querem condições de dignidade e ética!
Em cada canto do país a voz do povo pode ser ouvida num
enorme grito por justiça social e econômica.
Num mês onde a luta das mulheres pelo mundo fincou
suas bases, todo este movimento só confirma nossa necessidade de engajamento e união. Nosso sindicato vive
esta realidade diariamente. Sempre fizemos das lutas

Todo o processo eleitoral demonstra o que
a família vestuário quer e precisa.
Vamos dar continuidade a este trabalho
onde a união é o elo que garante trilharmos
um caminho que nos conduzirá a um futuro
melhor e mais digno.

MARCAMOS A HISTÓRIA!
diárias nosso combustível para avançar em conquistas.
E nossas eleições demonstram claramente o caminho
que devemos continuar percorrendo. Cada voto nos
faz encarar com muita responsabilidade a missão que
temos que desempenhar.
Temos a convicção de que nossa categoria votou e
elegeu a CHAPA 1 porque acredita e vê nesta diretoria
um trabalho em equipe focado no bem estar de todo
nosso setor.
Vamos em frente companheiros (as)!
Eunice Cabral
Presidente
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Um sindicato ainda mais forte em defesa das costureiras
Amiga trabalhadora, amigo trabalhador. Quero agradecer a você que apoiou e confiou seu voto para a Chapa
1 na eleição do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco. A longa história de luta das companheiras
que vão compor a nova diretoria as credencia para reforçar ainda mais a defesa do setor, principalmente
em um momento de crise como estamos.
Nosso País vive um claro processo de desindustrialização e o setor têxtil é um dos mais afetados, perdendo
postos de trabalho todos os dias. Pesa para isso a concorrência desleal com produtos importados, os juros
altíssimos determinados pelo governo e a falta de uma política que privilegie a indústria e a geração de
empregos. Por isso é tão importante reforçar o trabalho sindical, para que os trabalhadores do setor não
tenham seus salários achatados e as condições de trabalho não sejam ainda mais precarizadas. Mas
nosso sindicato só será forte com sua presença. Acompanhe, cobre e participe das decisões. Só assim
conseguiremos reforçar nosso trabalho na defesa dos direitos de cada trabalhador.
Deputado federal e presidente
Paulinho da Força
nacional do Solidariedade

Eunice Cabral reeleita presidente do Sindicato das Costureiras
A categoria das Costureiras de São Paulo e Osasco, em eleição democrática e transparente, reelegeu
a companheira Eunice Cabral como presidente do Sindicato da classe.
Nada mais justo. Eunice e sua Diretoria vêm fazendo um trabalho digno de nota em prol da categoria.
Com seu trabalho, deram voz e vez às costureiras no cenário sócio-político nacional.
Hoje, ninguém no sindicalismo decide nada sem antes consultar a Eunice e, consequentemente, o
que pensa o Sindicato que dirige.
De coração, desejo à nova Diretoria votos de estima, consideração e de uma administração profícua.

Alinhavando

Ramalho da Construção
Sindicalista e deputado estadual (PSDB-SP)

Reunião de Organização
no Local de Trabalho
Data: 10/04/15 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

Próximo Seminário

Ação Cidadania

Data: 11/04/2015 – (sábado)
Local: Sítio Escola Itamar B. de Oliveira
Horário: Saída as 07h00 da
sede do Sindicato

Data: 26/04/2015 – (domingo)
Local: Sede do Sindicato - Sub-solo e 1º andar
Horário: das 09h00 as 14h00

Imagens do mês

A TODOS OS NOSSOS PARCEIROS SINDICALISTAS O NOSSO MUITO OBRIGADO!
Metalúrgicos de São Paulo - Construção Civil - Sind Log - Fequimfar - Fetincccovest - Força SP - Alimentação de
São Paulo Metalúrgicos de Guarulhos - Comerciários de SP - Têxteis de SP - Comerciários Abc - Metalúrgicos
de Osasco Brinquedos - Metalúrgicos São Caetano do Sul - STAP Guarulhos - Ibitinga - Sind. Mestres
Fartura - Limeira - Bauru - Birigui - Taguaí - Santos - Sta Bárbara - Campinas - Americana - SEAAC

Senha até às 12h00
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Manifestação agita São Paulo e o Brasil
Em todo o país trabalhadores realizaram manifestação em protesto as medidas do governo que
ameaçam os direitos da classe trabalhadora.
Em todo país aconteceram manifestações nas
superintendências do MTE de vários estados pela
revogação das MP’s 664 e 665,além da luta pela
manutenção dos direitos dos trabalhadores ameaçados pelo governo federal da presidente Dilma.
Em São Paulo aconteceu um grande protesto na
Rua Martins Fontes. Nosso Sindicato e a nossa
central Força Sindical, como sempre, foram presenças de destaque no protesto.

