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O Seminário do mês de novembro (14/11) 
destacou “A importância da Reforma po-
lítica hoje” através de seu palestrante Dr. 
Cristiano Vilela – advogado que deu uma 
verdadeira aula de democracia.
 “O Brasil é um país jovem (500 anos) e 
se tornou independente há menos tempo 
ainda; quase 200 anos. Se falarmos de 
democracia então são menos de 80 anos”, 
destacou.
Foi uma viagem pela história e uma aula 
de puro conhecimento. O trabalho exercido 
pelos três poderes: executivo legislativo e 
judiciário nos municípios, estados e fede-
ração abriu espaço para debates e ques-
tionamentos.
“A sociedade precisa conhecer os canais 
de poder para ter acesso aos seus direitos. 
O Estado Democrático rege o país onde a 
expressão é livre.”
Foi destacado que o voto é instrumento 
fundamental  na construção do estado 
democrático. É uma forma de luta contra 
as diferenças sociais. A discussão sobre 
a obrigatoriedade ou não do voto dividiu 
opiniões. A conscientização da importân-
cia do voto e a necessidade de conhecer 
melhor os candidatos conduziram todos 
(as) à reflexão. 
“A história do Brasil mostra que temos 
muito a aprender. Comparando com a de-

CONHECER O BRASIL DE ONTEM 
PARA ENTENDER O BRASIL DE HOJE

SÍTIO ESCOLA ITAMAR BARBOSA DE OLIVEIRA - MOGI DAS CRUZES 
O ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DOS (AS) TRABALHADORES (AS) DO VESTUÁRIO

mocracia de países que vivem 
este sistema, em média, há 
mais de 400 anos, estamos no 
início deste processo”.
A questão da reforma política 
acabou transformando o semi-
nário num fórum de debates 
onde dezenas de trabalhado-
res (as) puderam dar sua opi-
nião, questionar, e aprender.

Temas como impeachment, escândalos, entre ou-
tros, puderam ser conhecidos mais profundamente.
Para Dr. Cristiano, “o envolvimento e participação 
da população; e a discussão dos acontecimentos 
é extremamente importante para o crescimento e 
desenvolvimento do país”.
Para nossa presidente Eunice Cabral a reforma po-
lítica é vital. “Entra governo e sai governo e nada 
muda na política” destacou.
“Vivemos uma situação crítica no Brasil e a respon-
sabilidade também é nossa. Trabalhador não vota 
em trabalhador! Por isso não tem representação 
forte nos poderes. Alcançaremos um real estado 
democrático com uma representação de trabalha-
dores (as), empresários e poder público onde todos 
sejam ouvidos” finalizou Eunice.
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INFLAÇÃO DEMAIS E SERVIÇOS DE MENOS
 

Paulinho da Força
Deputado Federal por São Paulo e 

Presidente Nacional do Solidariedade

Divulgada esta semana a previsão de 
quase 10% de inflação (9,91%) para o 
ano de 2015. O índice, previsto pelo 
boletim Focus, se confirmado, será é 
o maior nos últimos 13 anos. Ou seja, 
o último índice tão alto foi em 2002, 
quando registramos 12,53% de infla-
ção anual.
E as más notícias nunca andam sozi-
nhas. O mesmo boletim prevê que a 
queda do PIB (Produto Interno Bruto) 
do País será de 3,05%, ou seja, nossa 
economia – incluindo aí lucros, salá-
rios, e rendas – deve encolher mais 
de 3% este ano e continuar caindo no 
próximo.
O que talvez mais espante no desgover-
no chamado Dilma é a incapacidade de 
assumir seus erros e mudar de rumo. 
Para que manter uma política recessiva 
como a que temos hoje, com juros es-

tratosféricos e pouco apoio à indústria 
e ao emprego, quando a realidade – e 
a população que elegeu a presidente – 
pedem exatamente o contrário?
Incompetente ao extremo, o governo se 
deixou arrastar para um mar de lama, 
não só por causa da corrupção, mas 
por sua incapacidade de administrar. 
Os déficits do governo, que já estão 
previstos em R$ 51 bilhões neste ano são 
um completo absurdo para um país que 
vem cobrando cada vez mais impostos 
da população. Incompetência e perver-
sidade deram as mãos para esfolar o 
povo brasileiro.
Esta semana, para espanto geral, veio 
à tona mais uma das soluções absurdas 
adotadas pelo governo para tapar o 
rombo que fez nas contas do país. A 
imprensa mostrou que, além de cortar 
recursos da educação – principal ban-

deira de Dilma -, da 
saúde e dos investimen-
tos, o governo cortou 
ainda quase  metade 
das verbas destinadas à prevenção de 
emergências e socorro a vítimas de 
desastres naturais.
Somente entre janeiro e setembro, foi 
cerca de R$ 1,2 bilhão em cortes, em 
ações que poderiam prevenir enchen-
tes como as que estão acontecendo há 
meses no Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. Ou que poderiam mitigar a 
seca que novamente assola este ano o 
sertão do Piauí. Mais um troféu entre 
as maldades de um governo incompe-
tente e desumano.

PONTO DE VISTA

  Depois do Outubro Rosa, para a conscientização de mulheres sobre o câncer de mama, é iniciada a campanha No-
vembro Azul.
Ela é dedicada a mostrar aos homens o quanto é importante fazer o teste que diagnostica o câncer de próstata, cuja 
chance de cura é de 90% no estágio inicial da doença.
Em 2012, 60 mil novos casos do gênero no Brasil foram registrados, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer 
(Inca).
 O exame para diagnosticar o problema é uma combinação de um toque retal e o de sangue, mas somente uma biópsia pode confirmar 
se é um câncer.
 Sintomas -  Os sintomas aparecem raramente. Daí a importância de se fazer exames periódicos. Mas podem ser identificados pela di-
ficuldade de urinar e necessidade de fazê-lo mais vezes durante o dia; dor nos ossos; insuficiência renal e infecção generalizada.
 Sua vida e sua saúde, companheiro, são de extrema importância para a sociedade. Muito mais do que você pensa.
 Cuide-se bem. Precisamos de você com saúde, sempre!
 Antonio de Sousa Ramalho  - Pres. do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo e deputado estadual

Opinião CAMPANHA NOVEMBRO AZUL MOSTRA
 

IMPORTÂNCIA DE TESTE DO CÂNCER DE PRÓSTATA!

A RESPONSABILIDADE É NOSSA!

Eunice Cabral  - Presidente

EDITORIAL PRESIDENTE

Hoje o que mais vemos é gente falando dos escândalos, falcatruas e desvio de dinheiro público.
É importante discutir e debater, mas é mais importante ainda agir! Fazer alguma coisa!
Nós somos responsáveis pela realidade que vivemos. Nós votamos e elegemos quem está no poder.
Apesar de sermos a maioria da população brasileira, a representação dos (as) trabalhadores (as) no poder 
ainda é muito pequena.  A realidade é que trabalhador (a) não vota em trabalhador (a)!
Como e de quem cobrar mudanças? Os poucos políticos que nos representam de verdade lutam contra a maré.
Diante de tudo isso o seminário deste mês foi pensado exatamente para discutirmos estas questões.
Somos um sindicato diferente porque trabalhamos e acreditamos que o conhecimento é a fonte e saída para 
resolvermos os problemas que vivemos.
Nosso objetivo é fazer com que todos pensem!
Investir na hora extra do conhecimento é um exemplo do que precisamos fazer em nosso dia a dia.

Da mesma forma que o sindicato dispõe de horas de palestra para o (a) trabalhador (a), em nosso sítio escola ou mesmo em nossa sede, 
as famílias precisam dispor de tempo para com seus filhos. Formação vem de casa!
A responsabilidade da formação cidadã nasce dentro da família. É preciso encontrar tempo para educar! Ensinar valores. Ter escola 
de qualidade. Só existe corrupção porque existe quem se permite corromper!
É hora de semearmos boa semente para no futuro colhermos bons frutos.
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Imagens do mês
AlinhavandoAlinhavando

Secretaria de Esportes, 
     Cultura e Lazer A BOLA ROLA SOLTA NA RETA FINAL DO CAMPEONATO 2015

Iniciamos e terceira e decisiva fase do campeonato no 
último dia 07/11 quando tivemos ótimas partidas com 
algumas goleadas. a maior foi a da Natoon de 11x2 so-
bre a Amíssima.
 até o momento, foram realizadas 121 partidas e foram 
marcados 619 gols. o artilheiro do campeonato é o atleta 
carlos da essência com 21 gols e o goleiro menos vazado 
é o atleta Fabiano da equipe Adoro com 8 gols sofridos.
A terceira fase do campeonato termina no dia 28/11 quan-
do serão definidas as quatro equipes para a semifinal que 
acontece no dia 05/12/15. a grande final acontecerá no 
dia 12/11/2015 no sítio escola em Mogi das Cruzes.

Reunião de Organização no Local de Trabalho 

Data: 04/12/15 (sexta-feira)

Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório

Horário: das 18h00 às 19h00

Confraternização e Final do Campeonato

Data: 12/12/15 (sábado)

Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP

Saída: 07h00 da sede do sindicato

Este foi o tema de destaque da reunião promovida 
no mês de novembro pelo departamento de saúde 
e segurança e que aconteceu no último dia 13 na 
sede do nosso sindicato.
O objetivo foi informar os motivos das campa-
nhas, a importância do diagnóstico precoce do 
câncer de mama e de próstata e o alerta à toda 
mulher para o conhecimento do próprio corpo, 
derrubando tabus e preconceitos.
A palestrante Cláudia Paciência apresentou 
vídeos importantes e descontraídos, além de 
fazer uma dinâmica com uma musica bem 
alegre para fechar a palestra com bom ânimo. 
Dezenas de trabalhadores (as) participaram 
da palestra.
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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.

• R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em caso de morte, invalidez 
permanente total ou parcial causada por acidente ou doença adquirida 
no exercício profi ssional do empregado (a), seguidas as determinações da 
convenção coleti va.

• R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais) em caso de morte do 
cônjuge

• R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em caso de morte 
de fi lho (a) até 21 anos, limitado a 4 (quatro)

• R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em favor do em-
pregado (a) quando ocorrer o nascimento de fi lho(a) portador (a) de invali-
dez causada por doença congênita, a qual, o impeça de exercer ati vidade 
remunerada comprovada por atestado médico.

• 50 kg de alimentos entregues aos benefi ciários quando ocorrer morte do 
empregado (a)

• R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) para gastos com funeral na 
ocorrência de morte do empregado (a).

• Cesta Natalidade – (somente válida para segurada) contendo Kit Bebê e 
Kit Mãe desde que formalizado pela empresa até 30 dias após o parto da 
funcionária contemplada.

TODO (A) ASSOCIADO(A) 
TEM DIREITO:  (CLÁUSULA 31 
DA CONVENÇÃO COLETIVA)

A CONVENÇÃO COLETIVA ENCONTRA-SE 
DISPONÍVEL NA SEDE DO SINDICATO.


