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Nossa categoria está em festa, afinal comemorar 70
anos com tantas conquistas é um privilégio de uma
classe tão batalhadora.
No último dia 21 de outubro milhares de trabalhadores(as)
participaram das festividades do aniversário de nossa

PRESIDENTE EUNICE CABRAL COM CONVIDADOS
SINDICALISTAS E AUTORIDADES
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entidade, no Clube de Regatas Tietê. Mais de dez mil pessoas
participaram deste grande evento marcado por muita diversão
e atrações artísticas, entre elas o Grupo Samprazer.
Tantos anos de história aliado a força e alegria das crianças
tornaram estes dois momentos especiais inesquecíveis.

ALDEIA DO FUTURO
ATRAVÉS DA EDUCADORA
ISAURA HOMENAGEIA
O SINDICATO PELOS
70 ANOS COM UM
TRABALHO ARTESANAL

ESTE ANO O TRADICIONAL PARABÉNS FOI ESPECIAL

GRUPO SAMPRAZER - SUCESSO NACIONAL

Conhecendo a nossa história
O movimento sindical ressurgiu na segunda metade
da década de 70, depois dos anos de dura repressão. A função de um sindicato é de representar os
interesses dos trabalhadores de uma determinada categoria. Foi assim que nasceu o Sindicato
das Costureiras de São Paulo e Osasco, em 17 de
setembro de 1942, no conhecido e antigo edifício
Martinelli, o primeiro arranha céu da América Latina, localizado no triângulo formado pela Rua São
Bento, Avenida São João e Rua Libero Badaró, no
centro de São Paulo. Boa parte desta história tem
a participação da atual presidente, Eunice Cabral.

Com muita luta e determinação, vários são os avanços.
São mais de 80 mil trabalhadores na base.
Nosso principal foco é promover acordos entre empresas
e funcionários, prestar assistência jurídica, SEM ESQUECER a questão social também presente.
Desde a sede própria à ampliação de serviços como: Costureiras Fashion Hair, melhorias no Sítio-Escola em Mogi
das Cruzes, que tem piscinas, quadras, campo de futebol,
chalés e auditório e que tem como objetivo principal ser um
espaço de formação através dos seminários e encontros.
Os associados ainda podem contar com atendimento
médico, dentário e psicológico, laboratório para exames

clínicos e atendimento em vários convênios.
Lazer, diversão e sossego são garantidos na Colônia
de Férias em Praia Grande. São 46 apartamentos que
contam ainda com lanchonete e piscina adulto/infantil.
Em época de temporada, a Colônia recebe em média
200 pessoas, semanalmente.
O trabalho do nosso sindicato vai muito além de tudo
isso. A formação e requalificação profissional, PLR,
cursos de cipa, assistência permanente junto ao trabalhador nas fábricas, acordo de compensação de horas,
entre inúmeras outras questões jurídicas tornam nossa
entidade um referencial no meio sindical.
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Editorial

70 anos de história e luta

Cada ano que passa nossas memórias e lembranças tornam nossa história marcante e decisiva para cada uma das
conquistas alcançadas.
Anos de luta onde nossa categoria participou ativamente da construção da democracia brasileira.
Não podemos esquecer do nosso passado. Ele é a base que nos conduz a um futuro mais justo e equilibrado para todos.
Comemorar 70 anos é um privilégio! Ver em cada rosto a alegria e a satisfação em nossa festa nos motiva a continuar e a cada ano proporcionar a todos (as) os (as) companheiros (as) a merecida e digna confraternização que
une e nos torna integrados numa única visão e objetivo: Avançar rumo a um futuro de novas conquistas!
Nosso agradecimento à categoria, a todos (as) os (as) colaboradores (as) e a diretoria que contribuíram para o
sucesso deste evento.
Após quatro anos de muito trabalho, Eunice Cabral foi reeleita vereadora pela cidade de Piracaia. A vereadora mais votada da
história da cidade.
Eunice Cabral
Presidente

A ocasião agitou a categoria. Estiveram presentes importantes líderes sindicais,
companheiros de luta do nosso Sindicato.
Os pequenos, grandes homenageados do dia, se esbaldaram no pula-pula,
piscina de bolinhas, cama elástica, esculturas em balões e pinturas artísticas,
além de saborearem guloseimas, como cachorro quente e algodão doce. A
criançada ainda se divertiu com os shows da Turma da Xuxinha e da Galinha
Pintadinha (covers).
Os (as) companheiros (as) cantaram e dançaram ao som do grupo
Mais Pagode e foram ao delírio com a dupla sertaneja Luis Fernando e Gustavo
de Piracaia/SP. “Em momentos como esse de comemoração, fica claro o quanto
é válido e gratificante o nosso trabalho,” afirmou a presidente Eunice Cabral.
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GANHADORA DA TV 32” - JANICE
IZIDORO DE ANDRADE DA EMPRESA:
CONFECÇÃO DE ROUPAS DM LTDA

APRESENTAÇÃO DA TURMINHA DA XUXA

MUITOS BRINQUEDOS FIZERAM A DIVERSÃO DA CRIANÇADA

GRUPO MAIS PAGODE COLOCOU TODO MUNDO PARA DANÇAR

www.costureirassp.org.br
sindicato@costureirassp.org.br
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Sindicato é homenageado na
Câmara Municipal de São Paulo
No último dia 09 de outubro nosso Sindicato foi
homenageado pelo poder público Municipal pelos
seus 70 anos.
Através do companheiro e vereador Cláudio
Prado, nossa presidente Eunice Cabral, representando toda nossa categoria, recebeu a “Salva
de Prata”. A cerimônia contou com a presença de
companheiros sindicalistas de diversos segmentos, representantes do patronal além de companheiros da base.
“ O sindicato das Costureiras através da companheira Eunice Cabral é um verdadeiro sindicato
cidadão”. Afirmou o Vereador Claudio Prado.
Diante dos relevantes serviços prestados, nossa
entidade recebeu o reconhecimento pela atuação
e serviços prestados.
“Sinto-me honrada com esta homenagem. Somos
gratos por isso. Nosso compromisso é renovado a
cada dia com esta categoria que é um dos pilares
da economia deste país”. agradeceu Eunice.
Na ocasião também foi entregue uma placa honrosa dos companheiros do Sindicato dos Têxteis de
Campinas através da companheira e presidente,
Janete Fussi.

CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY 2012
Queremos lembrar os(as) trabalhadores(as) que o Campeonato de Futebol Society está em sua reta decisiva e a GRANDE FINAL SERÁ NO DIA 8 DE DEZEMBRO no Sítio
Escola Itamar Barbosa de Oliveira em Mogi das Cruzes. Mais informações sobre o Campeonato acesse o site: www.costureirassp.org.br.

Por Mario B. Silva
RIO
• PRÓXIMO SEMINÁ

Alinhavando

Data: 10/11/2012
(sábado)
uzes/SP
Local : Mogi das Cr
sindicato
Saída: da sede do
Horário: 07h00

• REUNIÃO
DE SA ÚDE
E
SEGURAN
ÇA
Dia 23/11
– sexta-fe
ira
Local: Se
de do Si
ndicato
2ºandar –
auditório
Horário: da
s 18h00 as
19h00

Imagens do Mês
• AÇÃO CIDADA
NIA

Dia: 25 de nove
mbro
domingo
Local: Sede do
Sindicato
Horário: 09
h00 as
14h00

ATENÇÃO: AS INSCRIÇÕES PARA O
ANO NOVO VÃO ATÉ O DIA 08/11
Sorteio será no dia 09/11/2012 às 19h00.
Somente o próprio sócio poderá
estar presente no sorteio.
Pagamento do sorteado será
do dia 12/11 ao dia
23/11/2012.
O sócio terá que
ocupar 80% das
vagas do apartamento
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SINDICATO CIDADÃO

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.

Curso de Reciclagem
de papel e papelão
DURAÇÃO
D
URAÇÃO DO
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

