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JUNTOS, SEM 
DÚVIDA, 

SOMOS FORTES!

JUSTIÇA OBRIGA NICOLA COLELLA E 
BONDEZAN E FARIAS CONFECÇÕES A CUMPRIR 

O QUE A LEI DETERMINA!

1ª FASE DO 
CAMPEONATO ENTRA 

NA RETA DECISIVA 

Palavra da diretoria

EDIÇÃO Nº 276 • AGOSTO/2012

No último sábado, 18, o Sítio Escola Itamar 
Barbosa de Oliveira reuniu, mais uma vez, cen-
tenas de trabalhadores (as) para a hora extra 

ATUAÇÃO DE SINDICATO PARA A 
CATEGORIA  É TEMA DE SEMINÁRIO

Traballhadores (as) participam da palestra no Sítio Escola 

O secretário geral Elias Ferreira informa aos companheiros(as) 
sobre as próximas atividades do nosso Sindicato

O palestrante falou sobre o papel do Sindicato em atividades sociais para a comunidade 

do conhecimento. 
O tema apresentado pelo assessor no Programa de Formação Sindical, Edison 
Luiz da Silva, foi Sindicato e a Comunidade Social. 
O objetivo foi abordar as atividades que o nosso Sindicato realiza e seus be-
nefícios aos (as) companheiros (as) da categoria, tanto nas questões político-
-sindicais, quanto no plano assistencial. “Temos aqui, um exemplo de um 
Sindicato que tem atuação fi rme não apenas durante as campanhas salariais, 
mas no sentido de atender as outras necessidades da categoria”, disse Edison. 
Deste modo, o Sindicato cria um vinculo forte com os (as) trabalhadores (as) 
em um relacionamento social de integração. “A categoria fortifi cada, é capaz 
de ir mais longe ao longo do processo das negociações”, emendou Edison. 
O palestrante ainda aplicou um teste de conhecimentos políticos, exibindo 
imagens e pedindo aos presentes que respondessem a qual evento elas 
correspondiam. 
Por fi m, o seminário abriu um espaço para que as dúvidas fossem tiradas. 
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 Editorial

Edição 276

 Falta de recolhimento de FGTS, 

 Previdência Social, 

 Banco de Horas, 

 Horas extras, 

 Descumprimento das NR’s 5, 7, 9, 

 Além dos descontos legais 

    sobre o salário referentes ao INSS.

JUSTIÇA OBRIGA NICOLA COLELLA E BONDEZAN E FARIAS 
CONFECÇÕES A CUMPRIR O QUE A LEI DETERMINA!

Sindicato das Costureiras através de seu Departamento Jurídico e os 
seus responsáveis pelo setor deram um BASTA a Nicola Colella

Após inúmeras denúncias e anos de luta 
nosso sindicato conseguiu garantir os di-
reitos da nossa categoria.
Há mais de 4 anos vínhamos tentando ne-
gociar com a empresa que sempre relutou 
em cumprir o que determina a lei.

TUDO ISSO OCASIONOU VÁRIOS AUTOS DE INFLAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO DO GOVERNO

No último dia 09 de agosto uma audiência no Ministério Público do Trabalho 
reuniu empresa e o nosso sindicato onde foi firmado um Termo de Compro-
misso de Ajustamento de Conduta (Nº. 3204/2012)

ENTRE AS PRINCIPAIS CONQUISTAS DESTACAMOS:

 Registro mecânico, manual ou eletrônico, dos horários de entrada, saída e períodos de repouso 
   dos empregados. 
 Não prorrogação da jornada normal de trabalho além do limite legal de 02 horas diárias.
 No caso de haver horas extras suplementares a empresa deverá pagar as mesmas com o    
    acréscimo devido.
 Pagamento obrigatório do FGTS de cada empregado sobre o valor total da remuneração.
 Os descontos legais sobre os salários referentes ao INSS serão repassados à entidade previdenciária.

MUITOS DOS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES FORAM 

DESCUMPRIDOS TAIS COMO:

No caso de não cumprimento da determinação judicial por parte da empresa a mesma terá que pagar uma multa de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) por trabalhador prejudicado. Este dinheiro irá diretamente para o FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador do Governo Federal.FIQUE DE OLHO!

O cumprimento deste TAC é passível de fi scalização que poderá ser feita pela 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo, ou pelo 
Ministério Público do Trabalho, ou por qualquer outra pessoa.

ESTE ACORDO VALE POR 
TEMPO INDETERMINADO

Após diversas rodadas de negociações em um clima de total transparência, respeito 
entre as partes e compromisso com o programa, o acordo de PLR foi assinado e apro-
vado em assembleia realizada dentro da empresa. 
De acordo com Oseias, diretor do nosso Sindicato, trata-se de um programa piloto que 
poderá trazer bons resultados para os trabalhadores e para a empresa, objetivando 
um programa mais amplo para a PLR 2013, cujas negociações deverão começar já em 
novembro deste ano, após a avaliação dos resultados da PLR 2012. 

Ao longo desses anos, a nossa meta sempre foi trazer o melhor para os (as) companheiros (as) da categoria. Inicialmente, sim, 
em benefícios trabalhistas, garantindo condições dignas de trabalho e salários melhores e justos para garantir uma vida decente 
a eles (as) e suas famílias.  Mas, era – e é – preciso mais. Neste sentido é que o nosso Sindicato também procura dar um suporte 
aos (as) trabalhadores (as). O papel da entidade não pode fi car somente nas negociações para as campanhas salariais, mas atuar 
também em tentativas de prestar atendimento a outras necessidades de cada um (a) deles (as).  
Essa integração nos fortifi ca e nos faz avançar fi rmes e confi antes rumo as conquistas que tanto almejamos. Não é a toa a escolha 
do nosso lema: Juntos, somos fortes! 

JUNTOS, SEM DÚVIDA, SOMOS FORTES!

A diretoria

Mais um avanço na PLR:  ACORDO NA GCI É ASSINADO

Uma publicação do SINDICATO DAS COSTUREIRAS DE SÃO PAULO 
E OSASCO • Sede: Rua dos Bandeirantes, 388 • Bom Retiro / SP
Fone.: (11) 3329-6300 • Fax: (11) 3227-1969 
• Subsede : R. Gal. Bittencourt, nº 124 • Osasco /SP • Fone: (11) 3682-4607

www.costureirassp.org.br
sindicato@costureirassp.org.br
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AlinhavandoAlinhavando

• REUNIÃO DE SAÚDE 

E SEGURANÇA NO  TRABALHO

Data: 21/09/2012 – (Sexta-feira)

 Local: Sede do Sindicato  

2ºandar – auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

Imagens do MêsImagens do Mês

Por Mario B. Silva

Agosto/2012

• PRÓXIMO SEMINÁRIO

Data: 15/09/ 2012 (sábado)

Local: Sítio Escola – Mogi 

das Cruzes/SP

Saída: 07h00 da sede do 

sindicato 

1ª FASE DO CAMPEONATO ENTRA NA RETA DECISIVA 

União PL R.I. 19 Confeções Coqueta

ChocrisInnocence

Esóterica Tubline

                  

O Campeonato de Futebol Society chega à reta fi nal 
da primeira fase! Algumas  equipes, inclusive, já 
classifi cadas. 
Na próxima etapa serão 16 equipes divididas em 
quatro grupos. 
Até agora, o Campeonato tem tido jogos emocio-
nantes e bem disputados, com algumas goleadas 
como a da Gangster, que aplicou 12 X 0 na Rosa 
Choque. A equipe é um dos destaques do Campeo-
nato, já que ganhou de goleada todas as partidas 
que disputou. 
 Outras equipes também tem tido bons desempe-
nhos como a Confecções Coqueta, a R.I.19, a União 
PL, a Mash, a Chocris, a Shoulder, entre outras. 
No site, vocês podem conferir a classifi cação da 
primeira fase e os resultados. 

Participem e levem seus familiares para 
torcer pelos atletas e após as partidas, 
desfrutarem da confraternização. Os jogos 
são realizados no Clube Atlética São Paulo, 
próximo à Estação Armênia do Metrô. 

NÃO DEIXE PARA ULTIMA HORA!

As inscrições irão até o dia 21/09/2012 - (sexta -feira)

 Documentos necessários: RG ou certidão de nascimento das crianças

De 2ª a 6ª feira das 09h00 as 18h30 na sede do Sindicato secretaria com 

Kelli e Paula ou na sub-sede - secretaria com Tatiane

FESTA DAS CRIANÇAS 

E ANIVERSÁRIO DO 
SINDICATO 

 ( 21/10/2012) Domingo – Clube de Regatas Tietê)

O convite é individual  e 

obrigatório a apresentação na 

portaria do evento. 
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SINDICATO CIDADÃO

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 pro-
cure nosso Sindicato.

Edição 276

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 
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Curso de ReciclagemCurso de Reciclagem
de papel e papelãode papel e papelão

Terça-feira 
das 18h00 as 20h30

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

NÃO-SÓCIO


