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 Editorial
RUMO A UM NOVO TEMPO

Eunice Cabral - Presidente

Nesta época do ano geralmente encontramos o momento exato para avaliação e relançamento de projetos. 
Articular novas ideias e buscar melhorias são questões fundamentais para nossa categoria. 
Avanço nas conquistas e qualidade de vida do (a) trabalhador (a) foi alguns dos principais temas que 
nortearam nosso trabalho. 
O ano de 2012 foi marcado pelo aniversário do nosso sindicato. Afinal, completamos 70 anos de ações onde 
o (a) trabalhador (a) sempre esteve em primeiro lugar. 
Fazemos parte da história deste nosso Brasil!
A experiência e maturidade de tantas décadas nos dão inspiração para encarar os novos tempos que apon-
tam para um mercado de trabalho moderno e ao mesmo tempo desafiador.

Temos a convicção do dever cumprido. As metas traçadas foram em grande parte cumpridas e, as que fica-
ram por um motivo ou outro, serão retomadas em 2013.
Para o novo ano que se inicia, como todos fazem, traçamos vários objetivos que, com certeza, trarão muitas novidades. 
Que 2013 seja um ano de muitas realizações. 
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Muito sol, alegria e descontração marcaram o dia 08 de 
dezembro na Confraternização de fim de ano, realizado no 
Sítio Escola Itamar dos Santos Barbosa, em Mogi das Cru-
zes/SP. Mais de mil companheiros (as) e seus familiares 
compareceram ao evento, que ao longo do dia puderam 
aproveitar toda a infraestrutura que a nossa entidade 
oferece, como as quadras poliesportivas e a piscina. 
Na ocasião, foi realizado também a grande final do Cam-
peonato de Futebol Society. As equipes 
Gansgter e Innocence disputaram o título 
em uma partida emocionante. A vitória 
ficou para a equipe Gangster por 4x2 (ver 
pag. 2)
Para a criançada, não faltaram opções de 
recreação organizadas pela Ong Aldeia do 
Futuro.
O evento ainda contou com a presença de 
companheiros e lideranças políticas e sindicais, 
como Sergio Marques, Claudio Aureliano e Claudio Prado, 
que entregaram os troféus às equipes ganhadoras. 
Os (as) trabalhadores (as) ainda dançaram ao som de 
atrações musicais como o grupo Mais Pagode e a dupla 
sertaneja Adailton e Rangel. “É com muita satisfação en-
cerrar este ano, que foi de tantas lutas com uma grande 
festa entre os (as) companheiros (as) e suas famílias,” disse 

companheiros e lideranças políticas e sindicais, 
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Gols, gols e mais 
gols: foi assim du-
rante todo o 8º 
Campeonato de 
Futebol Society 
realizado este ano 
pela Secretaria 
de Esportes  do 
nosso Sindicato. 
A edição, por fim, 
teve como grande 
campeã, a Gan-
gster, equipe da 
região do Brás. 
A fase final contou com as se-
guintes equipes: Gangster a 
campeã, Innocence, vice-cam-
peã, Magic, que ficou com o 
terceiro lugar e Conf. Zagen,  
a  quarta colocada. 
O artilheiro do Campeonato 
foi o atleta Tiago da Gangster 
com 20 gols e o goleiro menos 
vazado foi o atleta Aleandro 
com apenas 16 gols sofridos. O 
atleta revelação foi o Welling-
ton da Equipe Magic. 
Como em todos os anos, a 
grande final aconteceu no Sí-

tio Escola, em Mogi das Cruzes/SP, assistida por milhares de companheiros (as) e seus familiares, que vibraram a cada lance 
decisivo. 
A Gangster, equipe campeã deste ano, mostrou toda a sua raça desde o início ganhando de goleada todas as partidas que disputou   - 
foi 11x0 na Mc Aullif e 12x0, na Rosa Choque. “A realização dessa atividade é importante, pois além de integrar a categoria, o que 
é essencial para as lutas do Sindicato, constitui em momentos de descontração entre os (as) trabalhadores (as) e seus familiares”, 
disse a presidente Eunice Cabral. 

Quarta colocada Confecções Zagem

Eunice Cabral dá o pontapé inicial da partida

A Grande campeã equipe Gangster

Terceira colocada Magic

Equipe Shouring foi a campeã A vice-campeã Seleção do Sindicato

A vice campeã Innocence
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Imagens do Mês

Por Mario B. SilvaAlinhavandoAlinhavando

Como fazer um planejamento financeiro para 2013

Qual o seu plano para 2013?
Comprar um carro, uma casa, fazer um mestrado ou viajar 
pelo mundo? Seja ele qual for, o que você precisa para alcan-
çá-lo é de bom planejamento. Até mesmo, se o seu sonho for, 
simplesmente, ter mais dinheiro no bolso. Ter a noção exata 
de quanto dinheiro entra e da quantia que sai mensalmente 
é o ponto de partida para se iniciar um bom planejamento. 
Fazer uma planilha de orçamento mensal não significa gas-

Conhecer os gastos e fazer uma planilha são os primeiros passos
tar menos, mas sim gastar melhor. Muitas pessoas pensam 
que controlar é eliminar os prazerosos ‘supérfluos’ da vida, 
isto é errado, o que devemos é eliminar os desperdícios. 
Tudo deve ser anotado. Muitas pessoas dizem assim ‘eu não 
controlo mixaria’, estas pessoas normalmente nunca conse-
guirão acumular o suficiente para adquirir um bem maior. 
AbAixo, ConfirA AlgumAs diCAs dE Como fA-
zEr um PlAnEjAmEnto finAnCEiro.

2º faça uma planilha
Comece 2013 com uma plani-
lha detalhada. O ideal é que 
seja atualizada mês a mês com 
todos os gastos fixos (aluguéis, 
prestações, colégio, plano de 
saúde, alimentação, transporte) 
e gastos ocasionais (passeios, 
roupas, sapatos, e presentes). 
As entradas fixas (salários, pen-
sões, recebimento de aluguéis) e 
ocasionais (freelas, premiações) 
também devem ser registradas.

3º Aprenda a poupar
Devemos separar a poupança em duas partes: 
reserva de emergência e de sonhos. A reserva de 
emergência deve conter, pelo menos, 10% do total 
dos seus gastos. Caderneta de poupança pode ser 
uma ótima opção. Já a reserva de sonhos deve ser 
feita por meio de um investimento conservador, 
para os sonhos com data fixa (ex: para a compra 
da casa própria).

4º Pesquise antes de comprar
Após decidir que uma determinada compra é 
necessária, invista em uma pesquisa de preços 
antes de adquirir o bem ou o serviço. Existem 
muitas variações de preços no mercado e o 
consumidor que se atenta a isso sempre sai 
ganhando.

5º Pague à vista
O ideal é que as compras sejam sempre pagas à vista 
ou parceladas sem juros. Em casos específicos em que 
não puder adotar essas medidas, opte sempre por 
parcelamentos menores. Lembre-se: quanto mais 
prestações, mais juros embutidos. Para aqueles que 
têm dívidas ou que estão sem poupança, elimine 
todos os gastos supérfluos, pelo menos temporaria-

mente, até quitar as dívidas e constituir reservas de imprevistos.

1ºConheça seus gastos
Tenha uma agenda ou caderno para colo-
car todas as notas fiscais e anotar os gastos 
que não tiverem nota. Depois disso, separe 
aquelas despesas que são fundamentais das 
supérfluas. Analise as despesas supérfluas. 
Se elas melhoraram a sua vida, devem ser 
mantidas no orçamento. Caso contrário, elas 

são um desperdício e devem ser eliminadas.
2

PRÓXIMO SEMINÁRIO

DATA: 23/ 02/2013 (SÁBADO)
LOCAL: SÍTIO ESCOLA ITAMAR BARBOSA DE 
OLIVEIRA – MOGI DAS CRUZES/SP
SAÍDA: AS 07h00 DA SEDE DO SINDICATO

INSCRIÇÕES PARA O 
CARNAVAL-COLÔNIA 

DE FÉRIAS

DATA DE ENCERRAMENTO: 10/01/2013
DATA DO SORTEIO: 11/01/2013 AS 
19h00
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 
2ºANDAR

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO 
LOCAL DE TRABALHO

DATA: 15 /02/2013 – (SEXTA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2º 
ANDAR
HORÁRIO: DAS 18h00 AS 19h00
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SindiCAtO CidAdÃO

Informações com Conceição pelo 
Tel: (11)2877-7299 ou 6683-2882

DURAÇÃO DO 
CURSO: 3 MESES
Segunda-feira das 

13h00 as
17h00 e das 

18h00 as 20h30 

DURAÇÃO DO 

Curso de Reciclagem
de papel e papelão

Terça-feira 
das 18h00 as 20h30

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

NÃO-SÓCIO

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.


