
Edição nº 286 - Julho/2013

Aquela história de que “sem to-
dos pelo Brasil não haverá Brasil 
para todos” é a mais pura ver-
dade. Por isso, ainda que as di-
ficuldades sejam grandes, cada 
organização da sociedade civil, 
cada empresa, cada trabalhador 
(a), cada entidade sindical, en-
fim, cada pessoa que despertou 
para o exercício da participação 
social, além de fazer a sua parte, 
precisa “acordar” outras pessoas 

para a construção de um país 
melhor e mais justo.
Uma das maneiras mais eficien-
tes de despertar as pessoas e 
promover a sua participação é a 
mobilização social, ferramenta 
que está ao alcance de todos e 
tem um papel fundamental para 
mudar as coisas.
A palavra mobilização, quando 
entra pelos nossos ouvidos, logo 
faz surgir da memória aqueles 
episódios de manifestações públi-
cas, com uma multidão nas ruas, 
portando faixas e bandeiras, can-
tando hinos e gritando palavras 
de ordem.
Mas para entendermos a im-
portância da mobilização so-
cial e aproveitarmos todo o seu 
potencial como estratégia de 
construção da democracia nesse 
momento da história brasileira, 
a primeira coisa que precisa-

mos fazer é ir além dessa idéia, 
abrindo nossa cabeça para um 
jeito ampliado de pensar sobre 
o assunto.
Os eventos e as manifestações 
públicas têm um papel muito 
importante para criar esse sen-
timento de que todos estão no 
mesmo barco. 
Depois que as pessoas saem de 
uma passeata e voltam para as 
suas casas e para o seu trabalho, 
a mobilização precisa continuar 
acontecendo. Caso contrário, os 
resultados dos eventos podem se 
perder no cotidiano.
Mobilização é quantidade, mas 
também é qualidade: Se tentar, 
você não vai ter muita dificul-
dade em quebrar uma pequena 
vareta de madeira com as mãos. 
Mas se você fizer um maço de 50 
varetas a tarefa certamente vai 
ficar mais difícil.

Juntar muita gente (quanto mais, 
melhor!) é fundamental para 
gerar mudanças sociais. Com 
bastante gente o movimento fica 
mais sólido e consistente. É aque-
la velha história: a união faz a 
força, uma andorinha só não faz 
verão, unidos venceremos...
Assim, a prova de fogo da mobi-
lização não é só quantas pessoas 
participam, mas também como 
elas estão envolvidas. 
Mobilização é reivindicação! 
Nossa Campanha Salarial esta 
acontecendo num momento ex-
tremamente importante do país 
onde o povo soltou o grito preso 
na garganta. 
Pense nisso e lembre-se: O re-
sultado das negociações depen-
de do empenho e envolvimento 
de toda nossa categoria. Não 
esqueça: Você faz parte 
desta luta!
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Com nossa data-base em 1º de 
agosto e já com a campanha em 
andamento, o seminário do mês 
de julho (20/07) teve como foco 
principal a Comunicação e Mobi-
lização Social.
O Sítio Escola Itamar Barbosa de 
Oliveira, em Mogi das Cruzes re-
cebeu centenas de companheiros 
(as) que atentamente assistiram 

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO 
E DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL

a palestra ministrada pelo con-
sultor Luiz Coelho, da QS DATA.
Foram destacadas as recentes 
mobilizações ocorridas no Brasil 
e no mundo, protagonizadas pela 
população em geral e também 
pelo movimento sindical, além 
da necessidade dos governantes 
em dar respostas rápidas e con-
cretas para resolver os problemas 

nas áreas de saúde, educação e 
transporte entre outras.
Os debates foram intensos com 
a participação de trabalhadores 
(as) demonstrando o interesse e 
a conscientização da classe.
“As nossas conquistas são 
do tamanho da nossa par-
ticipação” afirmou nossa 
presidente Eunice Cabral.

CAMPANHA SALARIAL 2013CAMPANHA SALARIAL 2013CAMPANHA SALARIAL 2013

MOBILIZAÇÃO: A HORA É AGORA!

Eunice Cabral -  Presidente
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Pelo menos 156 cidades de todos 
os estados do Brasil e do Distrito 
Federal tiveram protestos no úl-
timo dia 11 de julho Dia Nacional 
de Lutas com Greves e Mobili-
zações organizado por centrais 
sindicais e movimentos sociais. 
Mais de 100 mil pessoas foram 
às ruas e estradas reivindicar me-
lhorias nos transportes, saúde, 
educação, benefícios trabalhistas 
e reforma agrária, entre outras 
pautas. Durante todo o dia, mais 
de 80 trechos de rodovias em 18 
estados foram parcial ou total-
mente bloqueadas por manifes-
tantes. Os atos foram pacíficos 
e houve poucos registros de 
tumultos. Em algumas estradas, 
manifestantes foram atropelados 
por motoristas.
Além de atos em rodovias, pas-
seatas ocuparam ruas e avenidas 
de diversas cidades, fecharam o 
acesso a alguns portos e impedi-
ram o funcionamento de serviços 
de transporte público e de cor-
reio. Em ao menos cinco estados 
agências bancárias não abriram 
normalmente.
Manifestantes também de-

COSTUREIRAS DE SÃO PAULO E OSASCO SE 
DESTACAM NO DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO E LUTA

fenderam pautas traba-
lhistas, como fim do fator 
previdenciário e das ter-
ceirizações, valorização da 
aposentadoria e redução da 
jornada de trabalho. Tam-

bém houve pelo fim dos 
leilões de poços de petróleo, 
entre muitas outras pautas 
de diferentes setores.
Em São Paulo, o Sindicato das 
Costureiras de São Paulo e 

Osasco se destacou pelo grande 
número de trabalhadores (as) 
que participaram da mobilização. 
Em diversos pontos da cidade o 
setor do vestuário se fez presente, 
entre eles: Brás, Bom Retiro, Zona 
Leste, Oeste, entre outros. A região 
da Avenida Paulista foi o ponto de 
encontro da mobilização.
“ É hora do trabalhador brasileiro 
unir forças e dar um basta à tanta 
injustiça e desrespeito aos seus 
direitos”, afirmou a Presidente da 
entidade, Eunice Cabral.

O trabalho de mobilização tem envolvido, a cada dia, mais e 
mais companheiros (as). Nossos diretores e assessores de base 
tem realizado um trabalho de conscientização junto a categoria 
principalmente com relação a Campanha Salarial. Temos que 
estar unidos para que as nossas reivindicações sejam alcançadas. 
Não esqueça: Nossa data base é agora em agosto!

CAMPANHA SALARIAL AVANÇA NAS PORTAS DE FÁBRICAS

Companheiras(os) da Região de Osasco

Companheiras(os) da Região da Zona Leste

Companheiras(os) da Região do Bom Retiro 

Companheiras(os) da Região da Zona Norte
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REUNIÃO DE OLT  

Organização no Local de Trabalho

Imagens do Mês

Por Mario B. SilvaAlinhavandoAlinhavando

JULHO, MÊS DE LUTASJULHO, MÊS DE LUTASJULHO, MÊS DE LUTAS

Paulo P. da Silva, o Paulinho, presidente 
da Força Sindical e Deputado Federal

Próximo Seminário 

O mês de julho tem sido 
generoso para a luta dos 
trabalhadores.  A Força 
Sindical, as demais Centrais 
Sindicais, os movimentos 
populares e estudantis aca-
bam de promover o ‘Dia Na-
cional de Luta’, que envolveu 
milhões de trabalhadores 
nos 26 Estados do País e no 
Distrito Federal.
O nosso objetivo foi pres-
sionar o governo federal a 
receber o movimento sindi-
cal para negociar a pauta 
trabalhista, principalmente 
o fim do Fator Previdenciá-

rio, a redução da jornada de 
trabalho, sem redução sala-
rial, e a extinção do projeto de 
lei que amplia a terceirização.
Cobramos do governo fe-
deral, também, o combate 
sistemático à inflação e que 
promova a redução dos ju-
ros. Dos deputados e senado-
res, queremos que aprovem 
os projetos que tratam dos 
direitos trabalhistas.  
O dia 11 de julho marcou uma 
das maiores mobilizações da 
história do Brasil. Greves e 
passeatas foram realizadas, 
houve inúmeras e massivas 

manifestações de protesto 
nas capitais e grandes ci-
dades. Rodovias federais e 
as estradas estaduais sofre-
ram bloqueios. 
Por isso, entendemos que o 
dia de protesto superou as 
nossas expectativas, porque 
foi unificado, teve amplitu-
de nacional e angariou a 
simpatia dos trabalhadores 
e da população. 
Demos um prazo ao go-
verno: se continuar nos 
enrolando, vamos fazer 
paralisação nacional dia 
30 de agosto. 

Data: 17/08/13 (sábado)

Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP

Saída: 07h00 da sede do sindicato

Data: 23/08/13 (sexta-feira)

Local: Sede do Sindicato 

           2ºandar – Auditório

Horário: das 18h00 as 19h00

futebol

Já completado 5 rodadas o Campeonato segue com jogos 
muito bem disputados. Com a participação dos familiares 
que vão torcer pelos atletas, tem também a descontração 
após a rodada do famoso churrasco entre amigos. Os jogos 
são disputados aos sábados na associação Atlética São Paulo 
das 10h00 às 16h00. Venha participar. Os resultados 
e a tabela você confere no site do Sindicato: www.
costureirassp.org.br.

O CAMPEONATO DE 
FUTEBOL SOCIETY 

ESTÁ PEGANDO FOGO

Gangster

ZagemInnocence

Criatiff A
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SINDICATO CIDADÃO

convênios
Por entender que todo cidadão 

tem direito de ampliar o conheci-
mento, nosso Sindicato mantém 

parcerias com Faculdades e 
alguns Colégios. Para conhecer 
melhor os convênios que ofere-

cemos para a categoria, 
CONSULTE O SITE:

 www.costureirassp.org.br ou 
procure nosso Sindicato.

Informações com Conceição pelo 
Tel: (11)2877-7299 ou 96683-2882

DURAÇÃO DO 
CURSO: 3 MESES
Segunda-feira das 

13h00 às
17h00 e das 

18h00 às 20h30

Curso de Reciclagem
de papel e papelão

Terça-feira 
das 18h00 às 20h30

Taxa unica de inscrição:
R$ 20,00 SÓCIO E R$ 25,00 

NÃO-SÓCIO




