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CHAPA 1 É ELEITA COM
97,56 % DOS VOTOS!!!

COMPANHEIRA EUNICE É RECONDUZIDA A PRESIDÊNCIA
DA ENTIDADE POR MAIS UM MANDATO DE 5 ANOS

Os votos apurados, nas centenas de urnas
espalhadas pelas empresas do nosso setor,
nos dias 26 e 27 de novembro, demonstraram que nossa categoria confia e quer ver
seu Sindicato dirigido por esta equipe que
realiza um trabalho sério e comprometido com
nossas bases.
A companheira Eunice Cabral é o retrato
disso! Sua garra e determinação marcam sua
história à frente do Sindicato das Costureiras
de São Paulo e Osasco.
Num processo eleitoral transparente e democrático ficou sacramentado o pensamento
e desejo de nossos(as) companheiros(as).
Desde o lançamento da Chapa 1, votação
e apuração dos votos o compromisso com a
verdade foi determinante!
Com o reconhecimento de todos(as) os
(as) companheiros(as) esta equipe promete
arregaçar as mangas e continuar a fazer o
que sabe de melhor:
“O que sinto é uma mistura de emoção e responsabilidade. Tantos votos demonstram a
confiança de tantos companheiros(as). Temos muito o que construir juntos!”
Eunice Cabral - Presidente do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

Não podemos deixar de destacar a
participação de tantas entidades coirmãs,
e colaboradores para o sucesso deste
pleito democrático. Sabemos que nossa
união é determinante para o fortalecimento do movimento sindical.
Destacamos a participação dos Sindi-

catos: Calçados e Vestuário de Guaporé/RS,
Vestuário e Calçados de Picada Café/RS,
Calçados
de
Belo
Horizonte/MG,
Metalúrgicos/SP, Condutores/SP, Sinlog/SP,
Brinquedos/SP, Metalúrgicos/São Caetano,
Metalúrgicos Santo André, Servidores Públicos de Guarulhos/SP, Sindicarga, Têxteis/SP,

TRABALHAR PELA
FAMÍLIA VESTUÁRIO!

M e ta l ú r g i c o s d e G u a r u l h o s / S P,
Construção Civil/SP, Vestuário de
Limeira/SP, a Federação dos Químicos/SP, Força Sindical/SP, além do
vereador Cláudio Prado/SP e do deputado federal Paulo Pereira da Silva
(o Paulinho da Força).

6ª MARCHA PELA REDUÇÃO
DA JORNADA DE TRABALHO

Eunice Cabral - Presidente

A VITÓRIA DA
CHAPA 1 É DE
TODOS NÓS!
Ao longo de todos estes anos à frente
do Sindicato das Costureiras de São
Paulo e Osasco, o objetivo maior sempre foi o de lutar por todos(as) da nossa
categoria.
A cada nova eleição temos nosso
compromisso renovado; afinal nossos
trabalhadores e trabalhadoras depositam
na urna muito mais que um voto: é confiança! E isso representa compromisso
e fidelidade.
Desta vez não foi diferente: passamos por algumas mudanças com o objetivo de crescer em quantidade e qualidade; a chapa que compõe esta nova
diretoria é diversificada e composta por
companheiros e companheiras experientes e outros(as) que estão entrando
agora no movimento sindical, mas todos têm uma coisa em comum: o desejo de fazer e realizar!
Com a vitória da Chapa 1 não há
perdedores nem ganhadores, existe sim
uma vitória de todos nós.
Numa mesma direção e num mesmo
objetivo vamos tornar esta gestão única e que temos a certeza de que ficará
marcada na nossa história.
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Mais de 50 mil trabalhadores(as) de todo
Brasil, participaram da 6a Marcha da Classe
Trabalhadora que aconteceu no último dia 11
de novembro, em Brasília.
Os manifestantes saíram em passeata
pelas ruas da cidade e caminharam até o
Congresso Nacional, onde foi realizado um
ato político.
Além de trabalhadores(as), a marcha contou com a participação de representantes de
movimentos sociais, da União Nacional dos
Estudantes (UNE) e do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), estreante na mobilização promovida pelas centrais sindicais.
Também compareceram ao ato político parlamentares que apóiam a redução da jornada de
trabalho de 44 para 40 horas semanais, principal reivindicação da marcha.
Nosso Sindicato esteve presente com centenas de companheiros(as).
Segundo nossa Presidente, Eunice Cabral,
“a classe trabalhadora deve continuar lutando
pela causa”.
Temos que continuar pressionando as autoridades, finalizou.

Apesar da chuva milhares de trabalhadores (as)
percorreram as ruas de Brasília

Participação de centenas de
companheiros(as) da nossa categoria

Eunice Cabral e o deputado Paulo Pereira da Silva

Seminário destaca o Plano Diretor da Prefeitura
O QUE É O PLANO DIRETOR?
Este foi o tema do seminário do mês de
novembro que aconteceu no último dia 14, no
Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em
Mogi das Cruzes.
Nosso vereador Cláudio Prado foi o
palestrante e falou aos(as) companheiros(as)
da necessidade de integração entre
trabalhadores(as) e o poder público e tam-

bém, da real importância da participação de
todos nesta questão.
“A cidade de São Paulo cresceu
desordenadamente e precisamos fazer alguma coisa rapidamente. O Plano Diretor
vai ajudar a desenvolver áreas distantes e
assim desafogar outras que estão
sobrecarregadas”, afirmou.
Ainda segundo Cláudio Prado, “se levarmos as indústrias para os bairros, vamos melhor tudo: qualidade de vida, melhora no transporte público, e assim desenvolver pólos auto-sustentáveis
na cidade”.
Após a palestra os(as) participantes puderam fazer perguntas e apresentar sugestões
ao nosso vereador.

SAÚDE OCULAR - UMA QUESTÃO DE SEGURANÇA

Este foi o tema da reunião que aconteceu dia 06 de novembro,
sexta-feira.
A palestra foi ministrada pelo técnico em ótica, Lúcio Antonio Picerni, do Projeto Saúde Ocular. Ele destacou a importância da realização
periódica de exames oftalmológicos, feitos por médico especializado,
Segundo ele, estas medidas garantem a qualidade de vida dos(as)
trabalhadores(as), além da melhora no rendimento do trabalho.
Atitudes preventivas nesta área também ajudam a diminur o número de acidentes de trabalho.
Muitos companheiros(as) participaram da palestra que aconteceu
na sede do nosso Sindicato.

Espaco do Paulinho
‘
Paulo Pereira
da Silva, o
Paulinho
Presidente da
Força Sindical e
Deputado Federal
PDT/SP

O Trabalho garante o reconhecimento
Eunice Cabral é uma companheira que dedica sua vida na luta em prol dos trabalhadores. Esteve em todas manifestações que a Força Sindical fez pela jornada de
40 horas semanais, pela Valorização do Salário Mínimo, campanhas salariais
unificadas, Marcha a Brasília, pelo reajuste dos aposentados, correção da tabela do
Imposto de Renda e tantas outras lutas para manter os direitos dos trabalhadores e
conquistar outros.
Nessa eleição, que teve chapa única, a companheira mostrou que sabe trabalhar
unida com a diretoria. Parabéns a Eunice e toda a diretoria pela eleição. Tenho a
certeza que continuarão a trabalhar com competência para defender o direito dos
trabalhadores.

Alinhavando...
REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO
NO LOCAL DE TRABALHO
DATA: 04/12/2009 – (SEXTA-FEIRA)
HORÁRIO:18H00 ÀS 19H00
LOCAL: SEDE DO SINDICATO

SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO
DATA: 12/12/2009 – (SÁBADO)
HORÁRIO: SAÍDA DA SEDE ÀS 07H00
LOCAL: SÍTIO ESCOLA – MOGI DAS CRUZES/SP

INSCRIÇÕES PARA O CARNAVAL
INÍCIO: 08/12/2009 - TÉRMINO: 21/01/2010
SORTEIO: 22/01/2010 (SEXTA-FEIRA)
Poderá participar do sorteio somente o próprio
sócio. O sorteado terá até o dia 05/02/2010 para efetuar o pagamento. O sócio terá que ocupar 80% das vagas do apartamento.

FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2009
Dia: 12/12/2009 - Sábado
Local: Sítio Escola - Mogi das Cruzes/SP
Você não pode perder!

Imagens do Mês - Especial Eleições 2009

apuração dos votos.
Isto garante o fortalecimento do nosso Sindicato e a
credibilidade que tem sido a marca registrada do trabalho de Eunice Cabral ao longo de tantos anos à frente
desta entidade!

TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO FORAM DETERMINANTES
EM CADA ETAPA DAS ELEIÇÕES DO NOSSO SINDICATO!
A apuração dos votos para a escolha da nova
diretoria do nosso Sindicato transcorreu de forma organizada, pacífica e, sobretudo, clara.
O processo eleitoral, desde o seu início,
transcorreu com a publicação de Editais de Convocação na grande mídia e ampla divulgação
no próprio Sindicato.
Portanto, a falta de outra chapa na disputa das
eleições mostra que todos os companheiros e
companheiras apóiam e acreditam no trabalho
que vem sendo realizado pela atual diretoria e a
vitória mostra o desejo de continuidade.
A chapa única, encabeçada pela nossa presidente Eunice Cabral, obteve quase a totalidade dos votos, o que, uma vez mais indica que o
trabalho realizado à frente do Sindicato é sério
e comprometido com a categoria.

ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E COMPROMISSO
CONTINUARÃO SENDO A MARCA DO
TRABALHO DESTA DIRETORIA FORMADA
POR TRABALHADORES(AS) COMO VOCÊ!
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Foram centenas de urnas espalhadas pelas empresas de nosso setor e a presença maciça de nossa categoria demonstrou que a Família Vestuário sabe exercer plenamente seu direito de escolher, eleger e fiscalizar todo o processo eletoral; desde a votação até a

