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LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER TROUXE O
TEMA: ATENDIMENTO DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA...!
No úl mo dia 14/03/2020 realizamos em
nosso Sí o Escola Itamar Barbosa – Mogi das
Cruzes/SP nosso seminário, que nesse mês
teve como foco a comemoração do Dia
Internacional da Mulher. Contamos a
presença de centenas de trabalhadores (as)
da nossa categoria, sindicalistas,
parlamentares entre outros. A palestra foi
ministrada pela Capitão PM Viviane C.
Santana que abordou o tema das mulheres
ví mas de violência e nos esclareceu em
muitos aspectos sobre o atendimento que é
direcionados ao caso.
O número de Feminicídio em 2019 cresceu
35,8% em relação ao ano de 2018 no Estado
de São Paulo e é de suma importante que as
mulheres ví mas de violência façam o
cadastro no SOS MULHER um programa que
permite as ví mas no momento das
agressões peçam ajuda apertando apenas um
botão e será direcionado o atendimento..
“Em briga de marido e mulher não se mete a
colher...? não é bem assim...! não devemos e
nem podemos nos ocultar, temos que
denunciar para que mais mulheres não sejam
mortas, basta de violência foram as palavras
da nossa ilustre palestrante”.

LUGAR DE MULHER
É ONDE ELA QUISER
A mulher vem exercendo cada vez mais um papel muito importante na
sociedade atual sendo protagonista da sua própria história embora
sofra com a discriminação, preconceitos e a desigualdade.
Mesmo com todas essas diﬁculdades nós estamos conseguindo
aumentar o nosso espaço na estrutura social. A mulher, em muitos
lares são os chefes de família e acumulando funções iguais ao homem
no mercado de trabalho e o salário proporcionalmente menor.
Esse ano pode con nuar avançando nas nossas conquistas, 2020
temos eleições municipais em todo o Brasil, e não podemos só esperar
pelas cotas que existe nos par dos para concorrer ao cargo ele vo,
vamos nos engajar em polí cas voltadas para as mulheres mostrar
para sociedade que temos garra, determinação, trabalho e buscar
ainda mais o nosso espaço por que conhecemos de perto e sen mos

na pele a real situação por ser mulher.
Apesar das diﬁculdades que todos os países se encontram com o Novo
Coronavírus (COVID-19), este é o momento de nós mulheres, que
somos 52% da população brasileira e 48% geraram vida a concorrer
aos cargos no Legisla vo e Execu vo de cada município, por que
acredito que lugar de mulher é onde ela quiser, por isso precisamos
construir e com muita luta os nossos espaços.
Eunice Cabral
Presidente do Sindicato das Costureiras de São Paulo
e Osasco, presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas Industrias do Setor Têxtil,
Vestuário, Couro e Calçados
(CONACCOVEST) e vice-presidente da Força Sindical

ACORDOS, PLRS E SINDICALIZAÇÃO, DANDO O PONTAPÉ INICIAL EM 2020 NAS
TRABALHOS DO NOSSO SINDICATO EMPRESAS DO SETOR DO VESTUÁRIO...!

JUNTOS
SOMOS

FORTES!
Coronavírus (COVID-19)

IMAGEMS DO MÊS

Recado da nossa Presidente Eunice Cabral
O mundo já passou por várias crises, polí ca, econômica
e social, hoje estamos em atravessando uma pandemia,
de um vírus invisível a Coronavírus (COVID-19) que está
a ngindo todas as classes sócias em qualquer parte do
Planeta. O nosso sindicato tem conversados com
empresários do setor para que os trabalhadores não
sejam prejudicados, no período de quarentena, que é
prazo es pulado pelas autoridades de saúde para
tentar minimizar o crescimento do vírus no Brasil.
Estamos juntos sindicato, trabalhadores (as) e empresários discu ndo soluções em conjunto para que os direitos sejam
garan dos e também as empresas possam con nuar suas a vidades
sem afetar sua produção.

O QUE É O CORONAVÍRUS?

Como se proteger do coronavírus

O coronavírus é uma família de vírus que se manifestou pela
primeira vez em 1937. Em 31 de dezembro de 2019, foi iden ﬁcado
um novo po de coronavírus, que teve origem no mercado de
frutos do mar e de animais vivos da cidade de Wuhan, na
China.adução livre).

‘Seu Sorriso é muito
importante para nós’
Faça seu aparelho ortodôntico aqui no Sindicato

Consulte nossos dentistas no 1º andar
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O BRASIL QUE QUEREMOS

No dia 3 de março de 2020 a nossa presidente Eunice Cabral
par cipou do Debate " O Brasil que queremos" no sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo, estavam presentes o governador do
Maranhão Sr. Flávio Dino e várias lideranças sindicais.

NOSSAS REUNIÕES
MENSAIS NO SINDICATO...!
TRABALHADORES (AS) PARTICIPEM
CONOSCO DAS REUNIÕES BUSCANDO
CONHECIMENTOS E APRIMORAMENTO
ASSIM, JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES.

FIQUEM ATENTOS
AS NOVAS DATAS
VENHA PARTICIPAR CONOSCO.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

NÃO TEMAS AS MUDANÇAS,
ELA NOS FORTALECERÁ”

AS NOSSAS REUNIÕES MENSAIS SERÃO INTERROMPIDAS
DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
NO PERÍODO DE QUARENTENA QUE É O PRAZO DADO
PELAS AS AUTORIDADES DO GOVERNO DE SAÚDE.

NOVAS DATAS SERÃO
INFORMADAS. FIQUEM ATENTOS!
PRÓXIMO SEMINÁRIO
*Data: 20/06/2020 – Sábado
Local: Sí o Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato *Podendo ter alteração de data
l

PSICÓLOGOS
3ª e 5ª feira – Dra. Nilza l 6ª feira – Dr. Alan
Mais informações na secretaria com Kelli Tel.: (11)3329-6376

Atendimento com agendamento

ACUPUNTURA
3ª Feira – Dr. Alan
Informações com a Kelli - Tel.: (11)3329-6376

Agende seu atendimento

VOCÊ É A PEÇA FUNDAMENTAL!
FORTALEÇA O SEU SINDICATO!

(CLÁUSULA 33 DA CONVENÇÃO COLETIVA)
R$ 10.000,00 dez mil reais

R$ 5.000,00

cinco mil reais

R$ 2.500,00

dois mil e quinhentos reais

R$ 2.500,00

dois mil e quinhentos reais

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

COLÔNIA DE FÉRIAS

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO

A nossa Colônia de Férias tem a melhor estrutura para
atender seus hóspedes. Ela ﬁca bem próxima da praia e
dos principais pontos turísticos da Praia Grande.
F M

Num ambiente aconchegante, a Colônia tem 44 apartamentos com
quartos que acomodam até 11 pessoas, além das suítes para casal,
todos com TV, ventilador de teto e banheiro privativo.
Você poderá relaxar e aproveitar todo o conforto, espaço e dedicação que reservamos a você, à sua família e aos seus convidados.
A nossa Colônia está localizada Avenida dos Sindicatos, 331 - Vila
Mirim - Cidade Ocean - Praia Grande - SP. Telefone (13) 3494-2642.
OBS: As reservas devem ser feitas na sede do Sindicato e com dois
meses de
antecedência, para feriados e temporadas.
As diárias de hospedagem, pagas no ato da reserva, estão incluso o
café da
manhã. Para a alimentação, a Colônia possui restaurante selfservice, no qual o associado paga o que consumir.
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