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Mais uma vez o seminário de confraterniza-
ção se destaca em nosso calendário. Todos os 
anos esta festa tão esperada se transforma 
num evento diferente onde a família vestuá-
rio se reúne para festejar o término de mais 
um ano. Que, aliás, foi muito difícil.
Momentos assim são importantes para re-
carregar as baterias. Nossa categoria tem 
sofrido na pele com a crise que se abateu 
no Brasil. 2016 chega com grandes desa-
fios que deverão ser encarados com muita 
determinação. Nosso sindicato tem uma 
grande preocupação com o bem estar do 
(a) trabalhador (a). 
Boa música ao som do grupo 
“Mais Pagode” lazer, recre-
ação com os (as) parceiros 
(as) de sempre da Aldeia do 
Futuro, final do Campeona-
to de Futebol, masculino e 
feminino, além do delicioso 
churrasco, preparado com 
muito carinho, marcaram 
mais este evento.
Destaque também para a 
presença do companheiro e 
deputado estadual, Antonio 

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO 
FECHA 2015 EM GRANDE ESTILO

de Sousa Ramalho que prestigiou nossa festa 
compartilhando a alegria e descontração.
“O companheiro Ramalho é gente como a 
gente! Participa de nossas lutas e também de 
nossas alegrias”, destacou o Secretário Geral 
do nosso sindicato Elias Ferreira.
Alegria garantida e descontração foram os 
destaques de mais esta festa que fecha com 
chave de ouro o ano de 2015 e abre as portas 
para que possamos entrar em 2016 com gar-
ra e força para lutar e vencer as dificuldades. 
Afinal somos trabalhadores (as) brasileiros 
(as) e não desistimos nunca!



Como as condições que derrubaram a economia devem permanecer 
as mesmas no próximo ano, como preços altos e crédito caro e de 
acesso restrito, Paulinho acredita que o setor tende a dar um mer-
gulho ainda mais profundo em 2016. “Vamos ter um segundo ano de 
recessão para comércio, serviços e indústria”. É por isso que vamos 
intensificar ainda mais nossa luta e continuar na briga pela dimi-
nuição dos impostos e para evitar a recriação da CPMF, finalizou.
Para o Deputado Estadual Antonio de Souza Ramalho, há muito 
tempo a corrupção reina em terras brasileiras, isto é fato!
Mas o que vem ocorrendo com o país nos últimos anos e só veio à 
tona agora chocou o mundo, desestabilizou a economia e a confiança 
dos investidores, prejudicando diretamente o trabalhador, o que não 

será algo fácil de retomar, afirma.
No início deste ano, o mercado financeiro estima-
va um dólar abai-
xo de R$ 3 até 2019, 
um Produto Interno 
Bruto (PIB) crescen-
do nos quatro anos 
do segundo mandato 
de Dilma, superávit 
primário das contas 

públicas (a economia feita para pagar juros 
da dívida) em todo este período, de 2015 a 
2018, e inflação média (nos quatro anos de 
governo) abaixo de 6% – além de taxas de 
juros mais baixas.

O que vimos em 2015 foi 
assustador. Dólar bem 
acima da meta para 2019, queda nas vendas, de-
saquecimento da indústria e do comércio. De modo 
geral, Ramalho da Construção acredita que a piora 
do quadro está relacionada, principalmente, com as 
dificuldades do governo em acertar as contas públicas, 
o que deve impactar, mais ainda, as taxas de emprego 
nos próximos anos.
Tanto Eunice, quanto Paulinho e Ramalho são unâ-
nimes em afirmar que diante do cenário atual, a 
mobilização dos (as) trabalhadores (as) é vital para 
superarmos a crise.
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2016 – UM ANO DE MUITOS DESAFIOS

LUTA CONTRA A RECESSÃO E O DESEMPREGO
A Força Sindical Nacional inaugurou, (01/12) em 
Brasília, sua nova sede.  O objetivo principal da 
nova casa na Capital do País é estar mais próxi-
mo do Congresso Nacional, e do governo, para 
intensificação, das lutas em defesa dos direitos dos 
trabalhadores e da indústria nacional. 
Diversos dirigentes da Força Sindical participaram 
da solenidade de inauguração que foi seguida de 
reunião do Conselho Nacional da Força Sindical que 
está totalmente focado no cenário atual do Brasil.
“Diante da crise econômica, política e do pro-
cesso de recessão, não podemos ficar parados. 
Temos que agir”. Destacou nossa presidente 
Eunice Cabral. 
No mesmo dia, um enorme dragão inflável de 13 me-
tros e 3 cabeças foi instalado em frente ao Congresso 
Nacional, cada cabeça representando um dos males 
que vêm assolando o País: inflação, desemprego e 
juros altos. Representantes do nosso sindicato par-
ticiparam desta mobilização.

 Na avaliação de Eunice Cabral o Brasil 
passa pela pior crise desde 1929.

Eunice Cabral - Presidente 

Estamos vivendo uma situação crítica no Brasil
Paulinho da Força - Dep. Federal por São Paulo e 

Presidente Nacional do Solidariedade

“A profundidade da crise vai nos empurrar para fazer as reformas que 
o governo não fez no tempo certo. Simplificação tributária, excessiva 
burocracia, reforma da previdência e mudanças nas leis trabalhistas 
devem ser trabalhadas. Acho que em 2016 ainda vamos ter um pri-
meiro semestre  puxado, mas quem sabe no final do ano voltaremos 
a ter um quadro positivo”.
A afirmação é da presidente do Sindicato das Costureiras de São Paulo 
e Osasco, Eunice Cabral.
O Governo Federal nos últimos anos, apesar dos avanços sociais, pecou 
ao deixar passar a oportunidade de investir nas questões estruturais, 
como portos, rodovias e ferrovias. 
O setor terciário do qual fazemos parte, foi um dos últimos a ser atin-
gido pela crise, mas não conseguiu escapar dos 
efeitos da alta inflação e da queda de confiança 
do consumidor. 

Hoje vemos o Brasil 
passar pela pior crise 
desde 1929, agrava-
da pelo endividamen-
to das famílias e das 
empresas. “Se uma 
empresa fecha, ela, 
além de deixar de produzir, gerar renda e 
emprego, ela deixará muitas dívidas”. De 
acordo com Eunice, uma solução para este 
cenário parece distante. “Não existe um si-
nal de melhora. Precisamos primeiramente 
superar a crise política.”
 “Fazer um planejamento es-
truturado em longo prazo é 

fundamental para que as empresas possam passar pelas 
adversidades e se manter competitiva no mercado.
“Estamos vivendo uma situação crítica no Brasil”. A frase 
do Deputado Federal Paulo Pereira da Silva dá o tom das 
perspectivas para o Brasil em 2016. Para Paulinho, ainda 
que as estimativas para os principais índices no próximo 
ano mostrem quedas menores em relação às deste ano; 
o país continuará colhendo os frutos de uma política de 
excessos, tanto no aspecto monetário como fiscal, do 
primeiro mandato da presidente Dilma – agravada por 
uma crise política que não deve ser apaziguada tão cedo.

Acredito que a partir do 2º semestre 
de 2016 as coisas irão melhorar.

Antonio de S. Ramalho - Dep. Estadual pelo PSDB/SP
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A final do Campeonato começou com 
muita animação no último dia 12 de 
dezembro em nosso Sítio Escola Itamar 
Barbosa de Oliveira, em Mogi das Cruzes.
O companheiro e deputado estadual 
Antonio de Sousa Ramalho prestigiou 
a final com muita animação.
“É bom estar ao lado destes compa-
nheiros que são guerreiros no traba-
lho e no campo” destacou Ramalho.
Numa disputa acirrada, a final entre 
Essência e Mash foi definida nos pênaltis.

No tempo regulamentar o jogo termi-
nou em 3 x 3 e nos pênaltis a Essência 
levou a melhor marcando 3 x 2. 
Esta vitória garantiu o bi-campeonato 
para a equipe Essência que também 
garantiu a comemoração no quesito 
artilheiro com o atleta Carlos – 28 gols 
marcados e no goleiro menos vazado 
com o atleta Rogério – 24 gols sofridos.
O Terceiro lugar no campeonato ficou 
para a equipe Polsar que venceu a Dan 
Leonard por 1 x 0.

Bicampeã também foi a equipe Scar-
face no Torneio feminino que teve 
sua atleta Regina como destaque da 
partida marcando 3 gols.
Na entrega dos troféus, o nosso secre-
tário geral, Elias Ferreira parabeni-
zou todos os (as) jogadores (as).
“Durante o ano inteiro todas as equipes 
deram um verdadeiro show de bola garan-
tindo assim o sucesso do 11º Campeonato 
de Futebol Society do Sindicato das Costu-
reiras de São Paulo e Osasco” disse Elias.

EQUIPE  ESSÊNCIA A GRANDE CAMPEÃ DE 2015
 Campeonato de Futebol



CONFIRA OS TIMES QUE FIZERAM O SUCESSO DO CAMPEONATO 2015
RELAÇÃO DE TIMES 

DO 11º CAMPEONATO 
DE FUTEBOL - 2015

O CAMPEONATO 2015 FOI MARCADO POR 
SURPRESAS E MUITO FUTEBOL DE QUALIDADE!

Simulassão / Mash / Scarface / Natoon / Criatiff / Mix Jeans / Coqueta / Girababy / Dixie / Shoulder  
Alpelo  / Suburban / Essência Magic / Sulamericana / Rosa Choque / Gangster / Dan Leonard / Sa-
wary / Erre Erre /  Tubiline /  Delui /  Modas Gio /  Polsar  /  R I 19 / União Pl / Mamo / Leal /  Rat 
Boy /  Surf Center / Adoro /  Mosaico / Chocris / Esotérica Equus /  Líquido / Naraka / Amíssima

Surgiram novos talentos e times que antes ficavam na lanterna se desponta-
ram este ano.  O CAMPEONATO teve início em  13 de junho com 38 equipes 
participantes. Foram:
• 123 PARTIDAS ATÉ A SEMI-FINAL 
• 719 GOLS MARCADOS
• O ATLETA CARLOS DA ESSÊNCIA MARCOU 25 GOLS
• ATLETA EDERSON DA MASH MARCOU 19 GOLS
 OS GOLEIROS MENOS VAZADOS: 
• ROGÉRIO DA ESSÊNCIA SOFREU 21 GOLS 
• E EDMAR DA MASH SOFREU APENAS 22 GOLS.

A equipe Coqueta que foi vice-campeã em 2014, este ano não conseguiu passar 
da 1ª fase. A equipe Gangster acostumada a chegar às finais sempre entre os 
melhores, foi eliminada na 2ª fase.
O grande destaque do Campeonato 2015 foi a chegada da equipe Amíssima 
que estreou e conseguiu ficar entre os 8 melhores da competição.
O destaque também ficou para as equipes Dan Leonard e Polsar que pela 
primeira vez disputaram o 3º e 4º lugar.
Já a equipe Mash campeã em 2013 e a equipe Essência campeã de 2014 ga-
rantiram o show de bola na disputa pelo bi-campeonato na final realizada em 
nosso sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das Cruzes.
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Imagens do mêsAlinhavandoAlinhavando
Reunião de Organização no Local de Trabalho 
Data: 12/02/2016 - (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório

Horário: das 18h00 as 19h00

Seminário
Data: 20/02/2016 – ( sábado)

Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP

Horário: saída as 07h00 da sede do sindicato

“A história da Conaccovest é fundamen-
tada em lutas que foram a base de sua 
estrutura. Somos uma confederação que 
se diferencia pela unidade” .
Este foi o discurso de abertura da pre-
sidente do nosso sindicato e também 
presidente da Conaccovest  Eunice 
Cabral no Congresso que aconteceu 
entre os dias 28 e 30 de novembro em 
Atibaia – SP.

Inúmeras lideranças representaram 
sindicatos, federações, além do presi-
dente da Força Sindical Miguel Torres 
que destacou a importância da Conac-
covest no setor e as bandeiras por ela 
defendidas.
O Congresso foi marcado por importan-
tes palestras, filiações de novas entida-
des e discussão de temas como saúde, 
juventude, intercâmbio.

O momento mais esperado do Congres-
so;  aprovação da chapa que compõem 
a nova direção da Conaccovest para 
o período 2016/2020 por aclamação.  
Reconduzida a presidência,  Eunice 
Cabral destacou que a responsabilidade 
aumentou.
“As dificuldades serão superadas com a 
união. Somos representantes de um setor 
composto de milhões de trabalhadores (as)”.

3° Congresso Nacional da Conaccovest/Brasil 
reúne lideranças de todo o país
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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.

  Para que você possa entender a importância de 
ser sindicalizado (a), primeiro deve entender o que 
é um sindicato:
  Sindicato é uma associação de pessoas que fazem 
parte de um mesmo segmento trabalhista. Seu objetivo 
principal é a defesa dos interesses econômicos, 
profissionais, sociais e políticos de seus associados. 
Também é papel do sindicato organizar ações e 
manifestações voltadas para a melhoria salarial e das 
condições de trabalho da categoria. 
  O sindicato dedica-se também aos estudos da área 
em que atua, realizando atividades voltadas para o 
aperfeiçoamento profissional dos associados, como 
palestras, reuniões e cursos.
  Como nossa categoria é composta por um grande 
número de trabalhadores (as), ao ser sindicalizado, o (a) 
trabalhador (a) começa a fazer parte de um grupo com 
objetivos em comum: salário digno, melhores condições 
de trabalho, benefícios, perspectivas de crescimento na carreira, 
estabilidade, relações de trabalho democráticas, etc.
  Cobranças, lutas e reivindicações fazem parte do cotidiano dos 
(as) trabalhadores (as), estão sempre no centro das disputas 
e conflitos da luta de classe. Neste ponto fica muito evidente a 
importância do sindicato: quanto mais organizado o (a) trabalhador 

A IMPORTÂNCIA DE SER SINDICALIZADO

(a) estiver, mais chances de vitória ele terá. Para vencer qualquer 
luta, é imprescindível que todos (as) façam parte de um sindicato 
forte, representativo e combativo.   Ao sindicalizar-se, você 
assume o seu papel de protagonista nas lutas e conquistas da 
nossa categoria. A unidade é o que nos torna forte e o sindicato é 
o nosso principal elo de união e transformação.


