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INAUGURAÇÃO DO NOVO COMPLEXO
DE LAZER NO SÍTIO ESCOLA MARCA
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO
No último dia 11
de dezembro, a presidente Eunice Cabral entregou um
grande presente
para os associados
e aposentados: o
Sítio Escola reformado e repleto de
novidades. O Sítio
conta agora com um novo Parque Aquático,
com direito a toboágua, lanchonete, vestiários, chalés e em breve pesqueiro. O local, que
é palco de importantes seminários, também
garante diversão aos trabalhadores, por isso,
nada mais justo do que ampliar este local que
agrega conhecimento e lazer.
Cerca de 2.000 pessoas se divertiram nessa confraternização utilizando as piscinas e saboreando churrasco e refrigerantes. E para animar ainda mais o evento, não faltou música de
qualidade com conjunto de pagode, forró e dupla sertaneja. Ainda durante o evento, foram
realizadas as finais dos campeonatos
masculino e feminino. No masculino, o quarto lugar ficou com a
Sulamericana, o
terceiro com a
Mash e o segundo com o Studio
Íntimo. O grande
Campeão foi o time

da Colori Di Mare, que comemorou seu bi
campeonato. Já no feminino o vice-campeonato ficou com o Sindicato das Costureiras e a campeã foi a Studio Intimo.
Diversas lideranças sindicais e políticas
prestigiaram a inauguração. Para a presidente Eunice, “essa reforma do Sítio Escola é um sonho de muitos anos. Sabíamos
que fazer tudo de uma só vez seria muito
difícil porque o custo é muito alto e fazemos de acordo com a contribuição dos associados, por isso, planejamos e fizemos
por etapas. Para mim é uma grande honra
inaugurar esse complexo, são 20 chalés,
o toboágua da piscina semi-olímpica, e
em breve um pesqueiro. É uma grande
felicidade estar aqui
hoje entregando
mais este benefício
à categoria que trará mais lazer à todos”, afirmou.

Palavra da presidente

F

azendo um balanço do ano de
2010 podemos dizer que avançamos em nossas lutas e mais
ainda nas conquistas.
Prova disso é o crescente número de companheiros (as) da nossa
categoria que abraçaram nossa causa e se uniram na participação junto
a nossa entidade.
Este crescimento nos impulsionou ainda mais e ampliamos em nossa sede o serviço médico, odontológico, assistência jurídica; captamos parcerias na área cultural, criamos um espaço dedicado ao bem
estar e a beleza (Costureiras Fashion Hair), conquistamos uma ótica
especializada, entre outros tantos
benefícios, sem esquecer que tivermos uma campanha salarial vitoriosa e que ano a ano tem resgatado o
salário e a dignidade da categoria.
Não paramos por aí; acreditamos
que o ano de 2011 será ainda muito
melhor! Estamos unidos e focados
num só objetivo:
Garantir a manutenção das conquistas até aqui alcançadas e avançar rumo a um novo tempo onde a
união determinará a consolidação de
um sindicato que tem sua história
escrita por uma categoria que sabe o
real sentido da palavra TRABALHO.
Eunice Cabral
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Sindicato investe em melhorias
para a categoria e torna-se
referência em infraestrutura
O ano de 2010 foi marcado por grandes conquistas para a categoria. Preocupado com o bem estar dos trabalhadores(as), o
Sindicato realizou diversos investimentos e promoveu melhorias em várias áreas. Entre as principais mudanças feitas destacamos
o salão de beleza, atendimento oftalmológico na sede, a colônia de férias, entre outros.
O Sindicato tem a preocupação de oferecer aos companheiros benefícios de qualidade, ambientes agradáveis e uma infraestrutura de primeira, por isso investe em cada detalhe. Confira abaixo algumas de nossas conquistas este ano:

Salão de
Beleza na sede
do Sindicato
garante os
rituais de
beleza das
trabalhadoras

Sítio Escola durante a reforma das piscinas e a construção dos chalés

Ótica
Projeto Saúde
Ocular
e Oftalmologista

O Jornal
é uma publicação SINDICATO
DAS COSTUREIRAS DE SÃO PAULO E OSASCO
Sede: Rua dos Bandeirantes, 388 • Bom Retiro/SP
Fone: 11 3329-6300- Fax: 11 3227-1969
www.costureirassp.org.br • sindicato@costureirassp.org.br
Sub-Sede : Rua gal. Bittencourt, 124
Osasco /SP - Fone: 11 3682-4607

Expediente

l

2

- Edição Dezembro de 2010/Janeiro de 2011

Presidente: Eunice Cabral
Assessoria de Imprensa: Amélia Cibele S. Eloy
Jornalista Responsável: Miriam Modesto
MTB: 51582-SP
Fotos: Mário B. Silva /Divulgação/
Arquivo do Sindicato

Editoração: Maria Cláudia Pontes de Araújo
Produção : QS Graph
Tel.: (11) 3326-4565 • Fax: (11) 3313-4095
Impressão: Gráfica do Sindicato
Tiragem: 33.000 exemplares.
Edição: No 257-Novembro de 2010

Espaço do Paulinho

Intensificar a luta em 2011

Acabamos de realizar a reunião de fim
de ano da diretoria executiva da qual fizemos um balanço das atividades sindicais e políticas promovidas pela Central durante 2010, e definimos a nossa
agenda para o ano que vem.
Foram definidas, por unanimidade,
quatro ações que terão prioridade
da Central no ano que vem: intensificar a luta pela aprovação
das 40 horas semanais sem
redução salarial, pelo fim
do fator previdenciário, pela regulamentação da terceirização e da contribuição sindical.

IMAGEM DO MÊS

Segundo a nossa diretoria executiva, são bandeiras da classe
trabalhadora que precisam ser implementadas com urgência no
país. Assim, vamos pressionar o governo e o Congresso Nacional para que os deputados votem rapidamente a PEC da redução
da jornada de trabalho. A pressão tem de ser contínua.
Não podemos esperar mais. Os empresários vêm contabilizando alta produtividade à custa do nosso esforço, do nosso suor.
Além da geração de emprego, a jornada menor vai contribuir para
melhorar a qualidade de vida da população.
O fim do fator previdenciário também estará na ordem do dia
das entidades sindicais do campo da Força. O fator é um mecanismo perverso que achata o valor das aposentadorias e pune
aquelas pessoas que deram o melhor de sua saúde e da sua vida
na luta por um país melhor.
Outra tarefa importante do movimento sindical será a regulamentação da terceirização, que até agora serviu basicamente para
precarizar as condições de trabalho. Ficamos de elaborar uma
proposta alternativa.
Paulo Pereira da Silva, o Paulinho,
presidente da Força Sindical

by Mário B. Silva

AÇÃO CIDADANIA
Data: 06/02/11 (domingo)
Local: Sede do Sindicato
Horário: das 09h00 as 14h00

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO
NO LOCAL DE TRABALHO
Data: 11/02/11 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2º andar
Horário: das 16h00 as 19h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 19/02/11 (sábado)
Local: Sítio Escola
Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da
sede do Sindicato
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SINDICAT O CID ADÃO

O SEU SINDICA
SINDICATTO OFERECE MAIS
UM BENEFÍCIO PRA VOCÊ
Agora você tem a comodidade de dar entrada no seu
seguro desemprego na sede de nosso sindicato (térreo). VEJA COMO: Para Dispensa sem justa causa
Código afastamento 01: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REQUERER O BENEFÍCIO
Requerimento do Seguro Desemprego SD/CD
(via verde e marrom ), Cartão do PIS ou Cartão Cidadão, Carteira de Trabalho CTPS,
Termo de Recisão de Contrato - TRCT devidamente quitado, Carteira
de identidade (RG) ou Certidão de Casamento, Carteira de Habilitação,
Reservista, Cartão do CPF 02 (dois) últimos Contracheques e o último
salário constante no TRCT, campo “Maior Remuneração”, Extrato da conta do FGTS.
Prazo para requerer o Seguro Desemprego
De 07 a 120 dias a contar da data da demissão

De 06 a 11 meses trabalhados

03 parcelas

De 12 a 23 meses trabalhados

04 parcelas

SINDICATO AMPLIA ATENDIMENTO E OFERECE
MAIS COMODIDADE A VOCÊ TRABALHADOR( A )
Buscando oferecer o que há de melhor em estética
visual a Projeto Saúde Ocular - ÓTICA traz a você
trabalhador(a) lançamentos de óculos com armações
moderna e lentes de qualidade. Traga sua receita (convênio, rede pública ou particular)

Acima de 24 meses trabalhados 05 parcelas

PREÇO Á VISTA OU PARCEL ADO
A SUAS CONDIÇÕES.

Na sede do Sindicato - Térreo-3329-6369

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO
Nome:

JÁ FOI ASSOCIADO(A)

SIM OU

NÃO

Profissão:
End. (res.):
______________________________________ nº
Fone:

Bairro:

Estado Civil:

Relação de dependentes
Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

CEP: ___________
Data de Nascimento:__________

CPF: ____________________________

Empresa: _________________________________________
End. (com.): _______________________________________
São Paulo, ______/______/______

nº:_______ Bairro: __________________________________
Cidade: ________________________ CEP: ______________

Assinatura do associado



AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE SALÁRIOS. Como associado (a) do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, autorizo as empresas nas quais trabalhar como empregado (a), para
os fins do art. 42 e 545 da Consolidação das Leis do Trabalho, o desconto em folha de pagamento das mensalidades associativas e contribuições de custeio, confederativa e/ou assistencial.

Preencha, recorte e entre gue ......................

RG:
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