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SINDICATO COMEMORA SEUS 
70 ANOS COM GRANDE FESTA

Editorial 70 ANOS - Uma história de todos nós

O último dia 21, a nossa ca-
tegoria esteve em festa: o 
Sindicato das Costureiras de 
São Paulo e Osasco comemo-
rou seus 70 anos de história- 
décadas marcadas por muita 
luta e mobilizações. 
Para comemorar tantos anos 
de trabalho, cerca de dez mil 
companheiros (as) e seus fa-
miliares estiveram presentes 
em uma grande festa, realiza-
da no Clube de Regatas Tietê, 
zona norte de São Paulo. 
O evento foi marcado por 
muita diversão e música, 
com os shows do grupo Sam-
prazer, Mais Pagode e, vale 
destacar, levou a plateia ao 
delírio com sertanejo da du-
pla Luiz Fernando e Gustavo 
de Piracaia/SP. 
“Esse momento é muito impor-
tante, pois ratifica a importân-
cia e o trabalho do nosso Sindi-
cato. E há tantos anos na luta, 
temos, sim, que comemorar e 
é claro, todos juntos,” disse a 
presidente Eunice. 

Ao completarmos 70 anos de existência nosso sindicato não pode deixar de incluir 
neste contexto um departamento composto por verdadeiros (as) “guerreiros” (as).
Muitos (as) estiveram presentes em importantes momentos de nossa trajetória; 
foram importantes mobilizações, greves, manifestações onde a força da classe 
trabalhadora fez toda a diferença.
Cada luta foi decisiva para sermos o que somos hoje!

Uma entidade forte que têm avançado em melhorias e conquistas para nossa categoria e procura 
sempre integrar nossos (as) trabalhadores (as) de forma igualitária e digna.
Esta data é uma comemoração de todos (as) nós!

Eunice Cabral - Presidente
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DATA: 27/11/2012 – (TERÇA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR- AUDITÓRIO
HORÁRIO: A PARTIR DAS 14H00

ESTATUTO DO IDOSO Bom
Lembrar

DATA: 23/11/2012 – (SEXTA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR- AUDITÓRIO
HORÁRIO: DAS 18h00 AS 19h00

DATA: 10/11/2012 – (SÁBADO)
LOCAL: SÍTIO ESCOLA - MOGI DAS CRUZES 
HORÁRIO: SAÍDA 07h00 DA SEDE DO SINDICATO.
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Próximo Seminário

Próxima Reunião dos Aposentados

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA 
NO  LOCAL DE TRABALHO

     DATA: 25/11/2012– (DOMINGO)
       LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 
       HORÁRIO:  DAS 09H00 AS 14H00.

AÇÃO CIDADANIA

Seguindo o clima de confraternização, o nosso Sindi-
cato,  promoveu a tradicional Festa das Crianças. 
A criançada, grandes homenageada do dia, tiveram 
um dia voltado à elas: se esbaldaram em brinquedos 
como a cama elástica, pula-pula, piscina de bolinhas, 
esculturas em balões e pinturas artísticas e saborearam 
guloseimas, como cachorro quente, pipoca e algodão 
doce. Além disso, cantaram e dançaram com os shows 
da Tuma da Xuxinha e Galinha Pintadinha (covers). 
Os (as) companheiros (as), além de  curtirem as atrações 
musicais,  participaram do sorteio de vários prêmios, 
como eletrodomésticos,  eletroeletrônicos.
“Nossa intenção é proporcionar momentos como este, 
de alegria e confraternização entre a categoria”, disse 
a presidente Eunice. 

FESTA DAS CRIANÇAS É MOMENTO DE 
CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE A CATEGORIA

CAPÍTULO V  da Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer

Art. 20. O idoso tem direito a educação, 
cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que 
respeitem sua peculiar condição de idade.

INSS ANTECIPA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS 
Os segurados que têm direito à revisão pelo teto terão o pagamento dos 
últimos lotes de benefícios adiantado. Pelo cronograma de pagamentos, 
o primeiro lote deve ser pago já no dia 1º de novembro e o terceiro, até 
o dia 30 do mesmo mês.                                                          Fonte: Portal IG 


