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CAMPANHA SALARIAL - 2011

Palavra da presidente

SINDICATO INTENSIFICA MOBILIZAÇÃO
NAS EMPRESAS E RECEBE APOIO
TOTAL DOS TRABALHADORES

A

s mobilizações para
Campanha Salarial
2011 já começaram.
No último dia 16 de junho
(quinta-feira) o Sindicato esteve na Andriello e recebeu
total
apoio
dos
trabalhadores(as).
A adesão dos companheiros
(as) nesta luta comprova a

CAMPANHA SALARIAL
E OS SEUS DESAFIOS

Q
confiança que têm no Sindicato e nos estimula ainda mais em buscar benefícios dignos e que atendam as necessidades de
todos(as).
Vamos continuar percorrendo as empresas
e contamos com o apoio de toda categoria, pois juntos certamente sairemos vitoriosos. Confira nossas principais bandeiras de luta e não se esqueçam: Quem Participa Conquista!

Muita animação marca
o ARRAIÁ DAS COSTUREIRAS

No último dia 17 de junho, centenas de
trabalhadores(as) participaram da nossa tradicional “Festa Junina”, realizada na sede do nosso Sindicato.
Muita música, diversão e brincadeiras agitaram
o evento. Além disso, os presentes puderam
saborear delícias como cachorro quente, pipoca, quentão entre outras guloseimas.

A cada ano, o nosso arraiá recebe mais
companheiros(as), além de convidados especiais como o presidente da Construção
cívil, Ramalho e o vereador Cláudio Prado,
que marcaram presença.
Mais uma vez, a festa que já virou tradição
na categoria, promove a diversão em clima
de muita harmonia.

uando iniciamos os prepa
rativos da campanha sala
rial 2011 sabíamos que a
luta seria grande.
Apesar dos preços em alta, e a ameaça da inflação que tornam nossa
luta mais árdua não podemos esquecer que nossas reivindicações
são baseadas nos últimos 12 meses. E neste período o crescimento
foi expressivo no setor. Hoje ocupamos o 6º lugar no ranking de produtividade no Brasil.
A união de cada trabalhador (a) nas
fábricas juntamente com nosso sindicato é que fortalece nossa luta.
Sabemos que nossas reivindicações
são justas e baseadas em condições
reais. Temos tradição de luta, com
uma base sindical formada por mais
de 80 mil trabalhadores (as).
Este número demonstra nossa expressividade. Somente a união e participação podem garantir o êxito
da Campanha Salarial 2011.
Para sermos ouvidos temos que ser
unidos. Nosso maior desafio é tornar esta causa uma questão de toda
a categoria. Vamos prosseguir na
luta. Uma luta digna que será travada por cada um de nós.
QUEM PARTICIPA
CONQUISTA!
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Eunice Cabral
Presidente
l

ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO
DA CAMPANHA SALARIAL 2011

Simulação de situações do cotidiano

Atividades em Grupo garantiram a
descontração e o envolvimento de todos (as)

O

Seminário realizado no dia 11 de junho, no Sítio
Escola Itamar Barbosa de Oliveira, foi marcado
pela descontração. O Assessor no programa de
Formação Sindical, Edison Luiz da Silva, mais conhecido
como “Luizinho” foi o pa-lestrante no evento e fez um paralelo entre o Dia dos Namorados e as mobilizações do
movimento sindical.
Comparando o relacionamento pessoal entre namorados com

a relação patrão/empregado. Pudemos entender um pouco
mais sobre os questionamentos, anseios e a realidade do diaa-dia. Como no namoro, muitas vezes a cobrança exagerada
estremece a relação, no trabalho a situação se repete.
“É necessário que haja bom senso. Estamos em campanha
salarial e precisamos ter o equilíbrio para avaliar as necessidades, reivindicar melhorias e preservar nossas conquistas” afirmou nossa presidente Eunice Cabral.

ATO POLÍTICO-CULTURAL EM SÃO PAULO
CELEBRA BICENTENÁRIO DO PARAGUAI

Um ato político-cultural em comemoração ao Bicentenário do Paraguai reuniu,
no dia 29 de maio, centenas de imigrante
paraguaios na Praça Nicolaau Morais de
Barros, na cidade de São Paulo.
Mais de 400 paraguaios estiveram presentes, ocasião em que puderam discutir
questões relacionadas à imigração e outros assuntos. Humberto Jara, presidente
da Associação de Integração ParaguaiBrasil “Japayke”, lembrou que a entidade
vem promovendo ações sociais em prol

dos paraguaios. Mercedes Alencar esteve
presente ao ato, representando o Cebrapaz, além de Ivam Gonsales, representante
da CSI/CSA. Também estiveram presentes
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representantes das centrais sindicais UGT,
CUT e Força Sindical. Nosso Sindicato esteve representado pela Diretora Susicléa e
pelo secretário geral, Elias Ferreira que também integra o Conselho de Imigração.
Segundo ele, a presença do conselho juntamente com o sindicato aproxima os imigrantes paraguaios de entidades que buscam a
manutenção dos direitos do trabalhador.
“Diante de inúmeros casos de análoga escravidão é vital que todos tenham conhecimento de seus direitos” finalizou.
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Intensificar a luta por direitos,
jornada e ganho real de salário

Espaço do PPaulinho
aulinho

As centrais sindicais vão por os trabalhadores nas ruas a partir de julho
para conquistar suas principais reivindicações, como redução para 40
horas da semana de trabalho, com a
manutenção dos salários, revogação
do fator previdenciário, regulamentação da terceirização, ratificação de
convenções da OIT e garantia de reajustes reais para os salários.
Não tenho dúvida que o segundo semestre será marcado por
grandes lutas dos trabalhadores, que buscam aumentar suas
conquistas e manter os reajustes reais de salários, cujos valores ainda são baixos.
A maior parte dos acordos fechados no segundo semestre de
2010 foram feitos com uma taxa de inflação acumulada entre 4,5%
e 5%. Assim, um reajuste de 7% nos salários cobria a elevação nos
preços e ainda embutia um ganho real de 2% nos salários.

Este ano, a coisa mudou: os acordos terão de ser próximos a 9%
para repetir os ganhos de 2010. E sabemos que os patrões vão
impor dificuldades para atender aos nossos pedidos. Por isso,
as centrais já concordaram com a realização de passeatas, atos
de protesto e pressão sobre os políticos e patrões.
Aliás, um grupo de sindicalistas já está em frente ao Congresso
para negociar com os deputados e senadores a aceleração da
votação de projetos sobre os direitos dos trabalhadores,
como a jornada de trabalho. Eles estarão lá todas as terças e
quartas-feiras.
Está previsto também uma passeata de cerca de 100 mil trabalhadores na avenida Paulista, no dia 3 de agosto, para mostrar
aos patrões que os empregados estão dispostos a lutar para
valorizar os salários. Além disso, temos de manter e ampliar os
direitos trabalhistas e sociais. Não vamos abrir mão disso.

7º CAMPEONATO DE FUTEBOL
SOCIETY COMEÇA A TODO VAPOR

Paulo Pereira da Silva, o Paulinho,
presidente da Força Sindical

INSCRIÇÕES PARA A FESTA DAS CRIANÇAS
Data da festa: 23/10/11 (domingo)
Início das Inscrições: 01/07/11
Términio das Incrições: 20/09/11
Documentos necessários: RG ou
certidão de nascimento das crianças
De 2ª a 6ª feira das 09h00 as 18h30 na secretária da sede do sindicato com Kelli e Paula

A primeira rodada começou no dia 11 de
junho com partidas muito disputadas e
com lances emocionantes. Foram oito jogos que aconteceram na Associação Atlética São Paulo localizada perto da estação Armênia do Metrô.

Vale destacar que os jogos acontecem aos
sábados a partir das 10h00.
A cada ano o campeonato começa com
novas equipes e muita emoção nas partidas e a participação dos atletas sempre
mais freqüentes tornando o torneio com
jogos equilibrados e disputados.
Participe e prestigie os jogos!

IMAGENS DO MÊS
by Mário B. Silva

RENIÃO DE SAÚDE E
SEGURANÇA NO TRABALHO
Data: 08/07/2011 (sexta-feira)

Tema: Perda Auditiva
Fonoaudióloga – Consultoria Eba
Local: Sede do Sind.- 2º andar auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO
Tema: Campanha Salarial 2011
Data: 16/07/ 2011 (sábado)
Local: Sítio Escola – M. das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do Sindicato

AÇÃO CIDADANIA
Data: 24/ 07 / 2011 _ (domingo)
Local: Sede do Sindicato
Horário: das 09h00 as 14h00

CURSO DE CIPA
Data: 25 a 29 / 07 / 2011
(segunda a sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário: das 14h00 as 18h00
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SINDICA
ADÃO
SINDICATT O CID
CIDADÃO

O SEU SINDICATO 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
Acima de 24 meses trabalhados 05 parcelas

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO
Nome:

JÁ FOI ASSOCIADO(A)

SIM OU

NÃO

Profissão:

Relação de dependentes
Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Data de Nascimento:__________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

CPF: ____________________________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Empresa: _________________________________________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

End. (com.): _______________________________________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Fone:

Bairro:

Estado Civil:
RG:

CEP: ___________

nº:_______ Bairro: __________________________________

São Paulo, ______/______/______

Cidade: ________________________ CEP: ______________
Data de Admissão___________________________________

Assinatura do associado

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

End. (res.):
______________________________________ nº

