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Palavra da presidente

O Sindicato das Costureiras de São Paulo e
Osasco realizou no dia 10 de dezembro, a tradicional Festa de Confraternização, no Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das
Cruzes, interior de São Paulo.
Para encerrar um ano repleto de lutas e conquistas em grande estilo, o evento reuniu
centenas pessoas, entre trabalhadores (as)
e seus familiares, que desfrutaram de toda
a infra-estrutura do sítio, como a piscina e
quadras de esportes, saborearam um delicioso churrasco e tudo isso ao som de muita música!
Além disso, os (as) companheiros ainda

acompanharam as grandes finais
dos Campeonatos de Futebol Society, tanto masculino e feminino.
Na primeira categoria, a equipe
Colori de Mare levou a melhor e
garantiu o tricampeonato. Já no
feminino, a Seleção do Sindicato
venceu a Filon por 3 X 0.
Ao final, sob coordenação do secretario geral Elias Ferreira e a coordenadora da Secretaria de Esportes do nosso
Sindicato Valéria Cabral, foram entregues medalhas e troféus aos campeões.
Vale destacar que participaram da entrega das
premiações, personalidades importantes como
deputado federal
(PDT-SP) Paulinho
da Força, a secretária de Finanças
do Sindicato dos
Metalúrgicos de
São Paulo Elza Silva, o vereador
Cláudio Prado

2011 – UM ANO MARCADO
POR NOV
AS DIRETRIZES
NOVAS

(PDT-SP) e representando Antônio Ramalho do Sindicato da
Construção Civil,
Claudio Aureliano.
“Quero agradecer a
toda categoria que
este ano lutou conosco em conquistas importantes para todos
(as). E também dizer da em enorme felicidade
que sinto em ver os (as) companheiros (as) reunidos aqui, no nosso Sítio, em um grande momento de confraternização,” declarou a presidente Eunice Cabral.

Fazendo um balanço de todo
trabalho realizado neste ano,
temos que destacar a realização do 4º Congresso das
Costureiras.
Dele saíram resoluções decisivas para o nosso setor.
Foram tantos os momentos
importantes onde nossas lutas se tornaram vitórias, onde
classe trabalhadora e sindicato, unidos em prol da mesma
causa, fortaleceram a base
sindical.
Merecidamente nosso povo
pode, na Festa de Confraternização, ter momentos inesquecíveis em nosso Sítio Escola.
A Final do Campeonato, descontração, momentos em família, mais uma vez ficarão
marcados em nossa memória!
Agora é hora de tornar os sonhos para 2012 uma realidade!
Trazendo do ano que se finda
as alegrias, experiências, lutas
e conquistas e renovando nossa fé num mundo melhor!
Este novo ano traz a responsabilidade cidadã nas urnas onde
a democracia será marcada
pela participação de todos nós!
PORQUE SÓ QUEM LUTA VENCE

Eunice Cabral
Presidente
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SINDICATO PRESENTE NA IV-CONFERENCIA INTERNACIONAL
CRISE ECONOMICA RIO+20, DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, TRABALHO DECENTE E SINDICALISMO

A

Presidente do nosso sindicato, da CONACCOVESTBRASIL e também vice presidente da Força Sindical,
Eunice Cabral, participou da IV Conferência Internacional da Força Sindical Nacional no Rio de Janeiro.
No discurso de abertura, Eunice destacou a importância do
evento que reuniu sindicalistas de 13 países e de diversos
estados brasileiros.
“Discutir neste momento que a humanidade passa por uma
crise econômica, principalmente nos países desenvolvidos
destacando a Europa e Estados Unidos é prioridade” afirmou.
No evento nossa presidente apresentou o trabalho que vem sendo
realizado em todo o país em busca de melhorias para o(a)
trabalhador(a) do nosso setor principalmente na questão da ergonomia (melhora nos equipamentos e novo design para cadeira).
A IV Conferência Internacional da Força Sindical discutiu temas que
vão além dos interesses exclusivos dos trabalhadores e que dizem respeito a cada um dos habitantes do planeta, palavras proferidas por
vários dirigentes da Força.

SÃO PAULO (SP): CENTRAIS SINDICAIS CRITICAM
‘REDUÇÃO TÍMIDA’ NA TAXA DE JUROS
Folha de São Paulo

Apu Gomes/Folhapress

Centrais sindicais criticaram a decisão do Banco Central de reduzir
em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros, a Selic. A decisão de
reduzir a taxa de 11,5% para 11%
ao ano.
Força Sindical, CGTB, CTB, Nova
Central Sindical e UGT consideram
a redução uma atitude “extremamente tímida”.
“Entendemos que o Banco Central
perdeu uma ótima oportunidade de
aproveitar-se do encolhimento da
demanda mundial para fazer uma
drástica redução na taxa de juros, Manifestação foi destaque na mídia
que poderia funcionar como um estímulo para a criação de novos empregos minuído o ímpeto de geração de empree para o aumento da produção no país.” gos, ao mesmo tempo em que a indúsSegundo as entidades, que divulgaram tria tem piorado seu desempenho nos úlum comunicado conjunto, é preciso ava- timos meses.
liar que o mercado de trabalho tem di- “A redução dos juros é também importan-
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te para conter a valorização do real,
que tanto afeta as exportações e a produção industrial brasileira, e para melhorar a situação fiscal do país.”
Para a Contraf-CUT (Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro), faltou ousadia ao comitê.
“O Copom acertou no remédio, mas
continua errando na dosagem. A tímida redução da Selic ocorreu no mesmo dia em que o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel anunciou que
o governo divulgará novo pacote de
estímulo ao crédito”, avalia Carlos
Cordeiro, presidente da Contraf-CUT.
Para ele, “é preciso acabar com esse programa de transferência de renda aos donos
de títulos públicos, a chamada ‘bolsa-banqueiro’, cujo orçamento da União prevê o repasse da ordem de R$ 240 bilhões em 2011.
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Espaço do PPaulinho
aulinho

REDUZIR OS JUROS PARA O PAÍS CRESCER E GERAR EMPREGO

Ficou claro na manifestação realizada pelas centrais sindicais em
frente à sede paulista do Banco
Central que o governo precisa rapidamente cortar a taxa de juros
para facilitar o acesso da população ao consumo de bens populares e dar condições para os empresários investirem na produção.
Precisamos estar preparados
para enfrentar os reflexos da crise européia sobre a economia do país. Nossa receita é a
mesma que o Lula usou em 2008 - de aumentar salários, baixar os juros e incentivar o desenvolvimento do País.
Já tentamos convencer a Dilma de que precisa trabalhar neste
sentido, mas a equipe econômica segue exatamente em sentido contrário, mantendo juros altos, câmbio supervalorizado e estrangulando a produção.

Cada ponto percentual de redução da Selic provoca uma economia de
R$ 15 bilhões em termos de pagamento direto de juros, pois o resultado em termos de crescimento deverá ser ainda maior. O país vai pagar
este ano quase R$ 200 bilhões em juros para os banqueiros internacionais. Romper com esse ciclo é importante para o desenvolvimento do
país, com democracia e valorização do trabalho.
O importante é que o país já começa a virar o jogo em favor da
produção e do emprego e, lógico, contra os especuladores. A cada
dia estamos ganhando aliados no governo, na sociedade, no Congresso Nacional e no empresariado. Estamos confiantes que, assim, vamos continuar baixando a taxa de juros, crescendo e gerando empregos.
Paulo Pereira da Silva (Paulinho) Presidente da Força Sindical
Deputado Federal PDT/SP
www.twitter.com/dep_paulinho

www.deputadopaulinho.com.br

CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY 2011: MUITA DIVERSÃO E BOLA NA REDE!!
Confira a classificação final
1º LUGAR

Colori di Mare

2º LUGAR

Mash

Em sua sétima edição, o Campeonato de
Futebol Society do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, reuniu

3º LUGAR

União Pl/Gangster

4º LUGAR

1º LUGAR

Equipe feminina do Sindicato

Adoro

companheiros(as) para a prática deste
esporte que é uma paixão nacional.
Desde junho e sempre aos sábados, 45

equipes se enfrentaram almejando a taça,
que ficou para o Colori de Mare, equipe
campeão pela terceira vez.

Por
Mário B. Silva

CONFIRAM NOSSO CALENDÁRIO
INSCRIÇÕES CARNAVAL –COLÔNIA DE FÉRIAS
Retorno da inscrição do dia 05/01 à 19/01/2012
Na secretaria da sede e sub-sede do Sindicato.
De 2ª a 6ª feira das 09h00 as 18h30.
O sócio terá que ocupar 80% das vagas do apartamento.
O SORTEIO ACONTECERÁ NO DIA 20/01/2012 AS 19H00

(SÓ CONCORRERÃO SÓCIOS QUE ESTIVEREM
PRESENTES NA HORA DO SORTEIO)

PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 11/02/ 2012 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO
Data: 24/02/2012 – (Sexta-feira)
Sede do Sindicato: 2ºandar – auditório
Horário: das 18h00 as 19h00
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A TTODOS
ODOS MUIT
O OBRIGADO
MUITO
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
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Preencha, recorte e entre gue ......................

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO

