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Se você contribui com a taxa de custeio de R$
7,00 mensais, além da assistência trabalhista, você
tem direito a consultas médicas gratuitas e tam-
bém à sede campestre, podendo usufruir de toda
a infra-estrutura: piscinas, churrasqueiras e cam-
po de futebol. Caso ainda não tenha sua carteira
de assistência médica em mãos, compareça à sede
do Sindicato e garanta já esses benefícios.

Se você é sócio, além das consultas médicas
gratuitas, você também tem direito a inúmeros exa-
mes grátis, para você e seus dependentes, atendi-
mento odontológico, cantinho digital e muito mais.
Converse com seu sindicato e conheça todos os
benefícios. Ligue (21) 2589-7621 e 2589-6430.

Diretoria do SOAC reafirma
compromisso de luta em evento de posse

Dia 28 de outubro tomou posse a nova diretoria
do Sindicato dos Oficiais Alfaiates e Costureiras

do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. No
novo mandato, o presidente eleito, Zé Baiano, promete
acentuar a luta por melhores salários e condições de tra-
balho: “Agora que tenho a oportunidade de cumprir um
mandato desde o início, com certeza faremos um ótimo
trabalho, unindo a categoria, fortalecendo o Sindicato e
obtendo em conseqüência melhores salários e condições
de emprego e vida para nossa categoria”.

As eleições no SOAC aconteceram em março e
consagraram a Chapa 1, ora empossada, com 93%
dos votos. Mesmo com apenas uma chapa concor-
rendo, praticamente 50% dos associados da ativa,
em condições de voto, compareceram às urnas. A
relação completa de todos os membros da diretoria
você encontra na página 2.

Diretoria do SOAC reafirma
compromisso de luta em evento de posse

Inaugurada em outubro, a nova
subsede do Soac, situada à Avenida

Artur Rios 1865, em Campo Grande, já
está em pleno funcionamento. O sócio
dispõe de advogados de plantão e gabi-
nete odontológico. O atendimento é toda
sexta-feira, das 15 às 19h.

Subsede de Campo
Grande já está em

pleno funcionamento
Você sabia?Você sabia?

Momento de descontração na inauguração da subsede

Presidente eleito assina documento
de posse Diretoria eleita

Funcionária do sindicato atende associado
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Quem é quem na
nova diretoria

O final do ano
se aproxi-
ma e a hora

é de planejar
2007. Hora
de semear
para colher
um novo
ano com
ampla parti-
cipação da
categoria no Sindicato, em reuniões e as-
sembléias que tratem de questões impor-
tantes para os trabalhadores, como a luta
por melhores salários e a garantia de boas
condições de trabalho. Esse é um traba-
lho constante, mas que ganha peso e for-
ça com a união das costureiras e alfaiates
em torno do Sindicato.

É hora também de agradecer às cen-
tenas de companheiros e companheiras
que depositaram na Chapa 1 o seu voto
de confiança. Saberemos honrá-lo com
um trabalho digno, ético e honesto.

Quero aproveitar para desejar a todos
um Feliz Natal, junto a seus familiares, e
um Ano Novo de Paz, Saúde, Amor e
Prosperidade. Mais que isto: Quero relem-
brá-los que o Sindicato existe para servir
ao trabalhador, garantindo e fiscalizando
seus direitos, e lutando para obter novas
conquistas. E como se consegue isso? Com
representatividade, com união.

Conto com vocês neste ano que se ini-
cia. A um 2007 de luta e conquistas!

ZÉ BAIANO
Presidente do SOAC

Editorial

A um 2007 de
luta e conquistas
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DIRETORIA EFETIVA
PRESIDENTE

José da Silva Matos (Mic Confecção)
SECRETÁRIO GERAL

João Jeremias Cezar (Aposentado)
SECRETÁTIO DE FINANÇAS
Tânia Matilde Silva (Dabreca)

SECRETÁRIO DO TRABALHO
Manoel Crispin da Silva Matos (Di Laurentis)
SECRETARIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Vilma dos Santos Ribeiro (Aposentado)
SECRETÁRIO ASSIST. DE DELEGACIAS

Hamilton Martins Texeira (Indistripe)
SECRETÁRIO DE REC. ESP. E LAZER

Jorge Luiz de Azevedo Fidelis (M Bis)
SECRETÁRIO DE FORMAÇÃO E CULTURA

Hélio Rodrigues Cabral (Rômulo)
SECRETÁRIO DE IMPRENSA

Jares de Oliveira da Silva Pino (Confecções Chester)
SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL

João Batista de Oliveira (Safira)
SECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO

Isabel Cristina Ferreira Mendes (Du Loren)

DIRETORIA SUPLENTE
01 SUPLENTE – Renan Francisco Nobre (G 128)

02 SUPLENTE – Jorge Mendonça
Ribeiro (Di Marsi)

03 SUPLENTE – Renato Soares da
Conceição (Gema Carioca)

04 SUPLENTE – José Alves dos Santos
(Toreg Camisaria)

05 SUPLENTE – Antônio Sérgio Texeira de
Siqueira (Ziggy)

06 SUPLENTE – Carlos Alberto Pereira
dos Santos (Lifetex)

07 SUPLENTE – Neyre Moraes de
Menezes (Du Loren)

08 SUPLENTE – Juanita de Oliveira
Santos Matos (Aposentado)

09 SUPLENTE – Jupira Correa
Freire (Aposentado)

10 SUPLENTE – Alice Galvão de
Lima (Aposentado)

11 SUPLENTE – Luciene dos Santos
Duarte (Kristylux)

CONSELHO FISCAL EFETIVO
Ana Resende Farias (Du Loren)
Sandra Pereira (Aposentado)

Almir Alves Feitosa (Aposentado)

CONSELHO FISCAL SUPLENTE
Terezinha Amélia de Motta (Franco Brasileira)

Carlos Fernando Bento (Du Loren)
Gerson Santos Pinto (Aposentado)

REPRESENTANTE DA FEDERAÇÃO EFETIVA
Edmeia da Silva Santos (Germany)

Maria Raquel da Silva (Franco Brasileira)

REPRESENTANTE DA FEDERAÇÃO SUPLENTE
Dario José de Melo (Pistache)

Lenira dos Santos Moraes Lugo (Aposentado)

Que o espirito de Natal
visite seu lar trazendo

harmonia, paz e
prosperidade. Feliz

Natal e um Ano Novo
cheio de realizacoes!~

E o que deseja a nova diretoria.


