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Palavra da presidente
ATITUDES EM
TEMPOS DE CRISE

Elias Ferreira Secretario Geral do
Sindicato fez a abertura do Seminário

Major PM Luiz Marcelo Filogônio

E

das 16 cidades que integram a Região Braste foi o tema do seminário que
gantina e o Circuito das Águas, que incluaconteceu no último dia 17 de se
em as cidades de Bragança Paulista, Atitembro no Sítio Escola Itamar
baia, Amparo, Bom Jesus dos Perdões,
Barbosa de Oliveira, em Mogi das
Nazaré Paulista, Piracaia, Joanópolis, VarCruzes/SP.
gem, Tuiuti, Pedra Bela, Pinhalzinho, MonDiante da ameaça que ronda nossa socite Alegre do Sul, Serra Negra, Lindóia,
edade e do fácil acesso aos inúmeros tiÁguas de Lindóia e Socorro.
pos de drogas, nosso sindicato procura
O Major destacou os perigos deste camilevar informação como forma de prevennho e as conção a nossa
seqüências
categoria.
que o uso de
O tema foi
drogas como,
abordado
cigarro, macopelo Major
nha e álcool
PM
Luiz
podem causar
Marcelo Fià saúde. Após
logônio que
Participação ativa da Categoria
a palestra os
é Sub- Coseminaristas puderam fazer perguntas e
mandante do 34º Batalhão de Polísanar suas dúvidas. Acompanhe alguns
cia Militar do Interior (34ºBPM/I) e
pontos de destaque da palestra:
tem sob o seu comando o policiamento
USO DO CIGARRO: EFEITO NA SAÚDE

Fumar causa problemas respiratórios e cardíacos e é a causa mais comum de
câncer de pulmão. Também é a principal causa de câncer de boca, garganta, bexiga e rim. Há mais de 4.700 substancias tóxicas na fumaça do cigarro. Mais de
200.000 pessoas morrem de causas relacionadas ao cigarro a cada ano, no Brasil.
A maioria delas começou a fumar antes dos 18 anos. Se você fumar, os venenos contidos no cigarro podem afetar a sua aparência, pois o fumo: Resseca a
pele e causa rugas; Amarela os dentes e causa mau hálito.

USO DA MACONHA: Efeitos na saúde

Fumar maconha causa problemas respiratórios. A maconha afeta o corpo, especialmente o cérebro. Alguns exemplos
são: Perda de memória recente, Perda
da capacidade de se concentrar, etc. A
maconha causa dependência. Há mais
alcatrão na fumaça da maconha do que
na fumaça do cigarro.
Usuários de maconha apresentam maior risco de câncer.
A fumaça da maconha contém 50 a 70%
a mais de alguns produtos químicos cancerígenos do que a fumaça do cigarro.

USO DO ÁLCOOL: Efeitos na saúde

O álcool deixa a cérebro e o corpo mais lento. Exemplos disto
são: Perda da coordenação;
Reflexos mais lentos; Perda do autocontrole; Lapsos de memória.
O álcool vai diretamente à corrente sanguínea e pode aumentar o risco de a pessoa contrair
uma série de doenças. O álcool
pode causar danos a todos os
órgãos do corpo.

O governo brasileiro adotou uma série de medidas
com o objetivo de enfrentar a crise sem abrir mão
dos investimentos sociais
diante dos primeiros sinais
de desaceleração da economia internacional.
Dentre as medidas anunciadas, o governo de Dilma
destaca como grandes prioridades para 2012 a elevação dos gastos com saúde, educação e combate à
miséria. Além disso, no âmbito do Plano Brasil Maior, foram anunciadas medidas de desoneração na
folha de pagamento sobre a contribuição patronal para
setores que empregam o maior número de trabalhadores, como o setor têxtil, calçados e móveis, estímulos à exportação e as micro, pequenas e médias
empresas, bem como recursos para expansão do
ensino profissionalizante.
Já para enfrentar o problema dos juros elevados, o
governo está adotando a estratégia de reduzir gastos públicos e aumentar o superávit primário como
forma de fazer frente à dívida pública e reduzir seu
peso no orçamento público.
Essas medidas já apresentaram seus primeiros resultados, a decisão da reunião do COPOM (Conselho de Política Monetária) do dia 31 de agosto, aprovou a redução de 12,5% para 12,0%%, ou seja, queda de 0,5%. Essa medida foi recebida de forma positivamente por todo o movimento sindical.
Para os (as) trabalhadores (as), a elevada taxa de
juros praticada pelo Banco Central constitui-se atualmente no principal entrave à manutenção de uma
taxa de crescimento sustentável. Enquanto beneficia banqueiros e especuladores, prejudica toda a sociedade, reduz a capacidade de investimentos das
empresas e, com isso, gera menos empregos, além
de reduzir a capacidade de consumo.
Entretanto, as medidas de desoneração da folha de
pagamento para alguns segmentos econômicos estão sendo questionadas pelo movimento sindical,
uma vez que não garante emprego ou formalização
dos mesmos. Os (as) trabalhadores (as) querem
discutir os tributos, mas desde que a cobrança maior se dê sobre a renda e o patrimônio e não sobre o
consumo como ocorre hoje.
A mobilização dos (as) trabalhadores (as) na semana que antecedeu a decisão do Banco Central
em relação à taxa de juros contribuiu de forma decisiva para a decisão de redução de 0,5%. Conter
a voracidade do sistema financeiro é um dos grandes desafios para o crescimento econômico e continua sendo o principal desafio do governo Dilma.

Eunice Cabral
Presidente
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A sardinha foi escolhida pela Força Sindical para protestar
contra os juros altos, em frente ao Banco Central, em Brasília,
onde centenas de manifestantes reivindicaram a redução da taxa
Selic, no último dia 30 de agosto.
A Central montou duas churrasqueiras, em frente à sede do BC
na véspera da decisão sobre a possível redução dos juros. A sardinha acompanhada de farofa foi servida às pessoas que passaram pelo local.
Paulo Pereira da Silva, Paulinho, presidente da Força Sindical explicou que, a sardinha é considerada comida de pobre e
tem um cheiro forte que poderia chegar às janelas do BC.
Paulinho acrescentou ainda que a sardinha também alimenta tubarões e associou os tubarões aos economistas do mercado fi-

nanceiro e à diretoria do Banco Central.
A expectativa de Paulinho é a queda de pelo menos um ponto
percentual nos juros, apesar de considerar que qualquer queda “já é lucro”.
O Copom (Comitê de Política Monetária) do BC definiu reduzir
em meio ponto percentual a taxa básica de juros. Com a redução, que não era esperada por grande parte dos analistas, a Taxa
Selic caiu de 12,5% para 12%. Nosso sindicato participou ativamente da manifestação representando a categoria e permanece
firme na luta.
Segundo a nossa presidente, Eunice Cabral que também é vice
presidente da Força Sindical, “só alcançamos a redução da
taxa de juros porque a pressão que fizemos foi sentida”.

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
O 7º Campeonato de Futebol Society do Sindidato
das Costureiras de São Paulo e Osasco entra na
2ª fase com muito show de bola!
CONFIRAM A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO:
CHAVE
J
J
J
J
J
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STUDIO INTIMO

CLUBE
MIX JEANS
UNIÃO PL/GANGSTER
SHOULDER
INNOCENCE

CLASS
1º
2º
3º
4º

CLUBE
YN MODAS
RI 19
CONF. COQUETA
LUTEXTIL
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Espaço do PPaulinho
aulinho

Vamos à luta! Para manter os
empregos no setor de confecções

O setor de confecções é um dos que
mais sofrem com a concorrência dos
produtos importados, especialmente da China. Constatamos com perplexidade que no 1º semestre deste
ano, as importações ganharam da
produção nacional.
Uma das causas é a que temos criticado tanto: a valorização do
real perante o dólar. A moeda americana desvalorizou-se 9,65%
de janeiro a julho em relação ao mesmo período do ano passado.
O dólar mais fraco torna mais caro o produto nacional e barateia
as importações, ameaça a produção e os empregos no Brasil.
Como isto vem acontecendo há alguns anos, o processo de desin-

Foto

dustrialização continua e o Brasil vai pagar caro. Os resultados já
aparecem na criação de empregos. No 1º semestre houve desaceleração de 67% na geração de empregos, que foi de 51 mil no ano
passado e de apenas 17 mil neste ano no mesmo período deste ano.
Temos pressionado o governo a fortalecer a defesa do produto
nacional. Os produtos brasileiros precisam ser colocados no mercado em condições para concorrer com os importados.
Vamos nos mobilizar para manter os empregos do setor e gerar
novas vagas. Vamos à luta.
Paulo Pereira da Silva (Paulinho)
Presidente da Força Sindical e Deputado Federal PDT/SP
www.twitter.com/dep_paulinho www.deputadopaulinho.com.br

NOSSO CALENDÁRIO
CALENDÁRIO
CONFIRAM NOSSO
CONFIRAM
INSCRIÇÕES DO ANO NOVO
De: 03 / 10 / 2011 a 04 / 11 / 2011
Na secretaria da sede e sub-sede do sindicato.
De 2ª a 6ª feira das 09h00 às 18h30. O sócio terá que ocupar
80% das vagas do apartamento.
Costureiras de
São Paulo e Osasco
completa 69 anos
17/09/1942 com
uma história
escrita por você!

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO
Data: 07/10/11 – (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2º andar- auditório
Horário: 18h00 às 19h00

FESTA DAS CRIANÇAS
Data: 23/10/2011- (DOMINGO)
by Mário B. Silva

Local: Clube de Regatas Tietê
Av. Santos Dumont, 843 – Ponte
Pequena – (próximo a estação Armênia do metrô).
Venha retirar seu convite
que será individual. Você
associado é nosso convidado!!
Estacionamento no local para os associados no valor de R$ 5,00 (cinco reais).

“Lembrando que as inscrições para os
brinquedos se encerram no dia 23/09/2011 às 12h00”

CURSO DE CIPA
Data: 24 a 28 de outubro de 2011.
Local: Sede do sindicato
Horário: 14h00 às 18h00.
PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 19/11/ 2011 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato
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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

A TTODOS
ODOS MUIT
O OBRIGADO
MUITO

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO
JÁ FOI ASSOCIADO(A)

Profissão:
End. (res.):
______________________________________ nº

SIM OU

NÃO

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



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 ......................

Nome:
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