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INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
TEMA DE DESTAQUE DO SEMINÁRIO

No último sábado, 15, centenas de trabalhadores (as) compareceram ao Sítio
Escola Itamar Barbosa de Oliveira para
a realização do seminário.
O tema foi, “Sindicato, Cidadania e Direitos Humanos”, ministrado pelo advogado
e especialista em Direito Sindical, Dr. Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros. O objetivo foi apresentar um panorama sobre
os Sindicatos e os impactos na construção
de cidadãos, com seus direitos e deveres.
“O sindicalismo surgiu como um processo
de revolta das classes menos favorecidas
contra o modo de produção capitalista e a
sociedade burguesa,” explicou Dr. Inácio.
Foi exibido uma animação, que abordou
a necessidade do trabalho em equipe
para se alcançar um objetivo em comum,
capaz de beneficiar a todos um papel que
pode ser atribuido aos Sindicatos, cuja
atuação trata-se de conquistar melho-

rias para os (as) trabalhadores (as) da
categoria. “O que temos como resultado
deste processo é o surgimento de uma
sociedade igualitária de mútua ajuda”,
explicou Dr. Inácio.

Ao término da palestra, foi aberto debate
e na sequencia sorteados aos presentes
nove livros (Assedio Moral, Discriminção,
Igualdade e Oportunidades no Trabalho)
do Dr. Inácio.
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Editorial

SINDICATO, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Solidariedade e defesa: O termo usado na palestra no Seminário deste mês sintetiza o trabalho realizado pelo nosso Sindicato. Como
sempre, não tem como foco e termina apenas no encerramento das Campanhas Salariais, com a assinatura das Convenções Coletivas.
Ao contrário, se estende ao longo de todo o ano, pois o nosso compromisso é e sempre será com o (a) trabalhador (a).
Tudo isso comprova a importância da união e participação dos(as) trabalhadores(as) de modo que possamos conquistar mais e
melhores benefícios a todos(as).
Tal união é a força motriz do nosso trabalho, que nos impulsiona a continuar na luta, certos do apoio necessário de todos(as) da
categoria e conﬁantes de que este fator é determinante no processo de reivindicações.
A diretoria

FESTA DAS CRIANÇAS E COMEMORAÇÃO
DOS 70 ANOS DO SINDICATO
Dia 21 de outubro vai ser
marcado por muitas alegrias
e animação para os (as) companheiros (as) da categoria.
Isso porque vai acontecer a
Festa das Crianças e o aniversário de 70 anos do nosso
Sindicato.
A Festa promete ser muito agitada! A criançada vai curtir o
show da Galinha Pintadinha e
a Turma da Xuxinha (covers).
Para os adultos, muita música
ao som do grupo Samprazer.
Data: 21/10/2012 (Domingo)
Local: Clube de Regatas Tietê
Avenida Santos Dumont, 843
Ponte Pequena
(próx. metrô Armênia)
Horário: das 09h00 às 16h00

PLR: ACORDO NA RAPHY É ASSINADO
Após várias rodadas de negociações, podemos comemorar: a empresa aprovou, por ﬁm, o acordo de
PPR-2012 (Programa de Participação nos Resultados de 2012). O termo foi assinado e aprovado em
assembleia realizada com os (as) companheiros (as)
da empresa.
O programa de PLR tem um plano de metas diferenciado – vai depender do alcance de metas.
Segundo a diretora do nosso Sindicato, Lucilene
Soares, a Raphy apresenta um programa bem estruturado e que trará benefícios para ambos os lados
trabalhadores (as) e a própria empresa.
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SEGUNDA FASE DO FUTEBOL
PROMETE JOGOS EMOCIONANTES
A primeira fase do Campeonato de Futebol Society do nosso Sindicato chegou
ao ﬁm e com isso foram classiﬁcadas 16
equipes. Divididas em quatro chaves, as
equipes agora jogarão entre si, numa
fase eliminatória.
Despontaram nessa primeira fase do
Campeonato como: Gangster, a Chocris,
a Sholder, a R. I. 19, a Innocence, a Mash,
entre outras.
Destaque para a Criatiff, que mesmo sem
chances de classiﬁcação bateu a Magig
por 3x2, se despedindo de forma honrosa.
Outra partida marcada por grandes lances e vários gols, foi a entre a União Pl e a
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Data: 05/10/2012 – (Se
Local: Sede do Sindicato
2ºandar – auditório
19h00
Horário: das 18h00 as

Mash

Confecções Zagem

Chocrispor
Dan Leonard, que bateu o adversário
4 x2, garantindo então, sua classiﬁcação
para a próxima fase.
A segunda fase do Campeonato promete
mais partidas emocionantes, recheado
com muitos gols e começa dia 22 de setembro. Os jogos acontecem no Clube Atlética
São Paulo e está aberto para que você e
sua família desfrutem de horas de lazer.
Conﬁra no site do Sindicato (WWW.
costureirassp.org.br) as equipes
classiﬁcadas para a próxima fase:

Por Mario B. Silva

• CURSO DE CIPA

Data: 22 a 26/10/2012
Local: Sede do Sindicato
2ºandar – auditório
18h00
Horário: das 14h00 as
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Imagens do Mês
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SINDICATO CIDADÃO

Curso de Reciclagem
de papel e papelão
DURAÇÃO DO
CURSO: 3 MESES
Segunda-feira das
13h00 as
17h00 e das
18h00 as 20h30

Terça-feira
das 18h00 as 20h30
Taxa unica de inscrição:
R$ 20,00 SÓCIO E R$ 25,00
NÃO-SÓCIO

Informações com Conceição pelo
Tel: (11)2877-7299 ou 6683-2882

convênios
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.

