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Nossa luta 
continua fi rme!

Seminário
Condições de 

saúde no trabalho 

Campeonato 
de Futebol 

Society
A vocês, o nosso 
muito Obrigado! 

Palavra da diretoria

Enquanto o salário mínimo esta na casa dos R$ 622,00 o 
piso qualificado de nossa categoria bate em R$ 933,00 – uma 
diferença de 50%. Isto demonstra que no decorrer dos anos 
temos conquistado aumento real e a ampliação dos direitos 
da categoria.
Avanço como a cláusula da ergonomia que vai garantir ao (a) 
trabalhador (a) um ambiente mais digno e assim propiciar 
melhora em sua saúde é uma conquista inédita no Brasil, além 
do avanço no auxílio creche que é tão importante para uma 
categoria basicamente formada por mulheres e do aumento 
considerável do seguro de vida.
Apesar da situação da indústria nacional que sinaliza com crise 
e desemprego nossa luta tem sido pela manutenção e ampliação 
dos direitos sociais. (conforme matéria abaixo).

A indústria fechou 7.000 postos de trabalho em junho em 
SP, segundo a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado 
de SP) e o Ciesp (centro das indústrias de SP). 
Com exceção de 2009, este é o pior resultado desde 2006. 
O setor que mais demitiu foi o de veículos automotores, 
reboques e carrocerias, com o fechamento de 3.235 vagas. 
O segundo foi o de produtos de metal, exceto máquinas 
e equipamentos com 2.035 postos a menos. 
Em terceiro lugar, fi cou a confecção de artigos do ves-
tuário e acessórios com 1.254 demissões.

Indústria de São Paulo 
fecha 7.000 postos 

de trabalho em junho

Fonte: Agora São Paulo 13/07/2012
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* O piso diferenciado se aplica as funções de: Costureira Piloteira, 
Riscador, Encaixador, Cortador (Operador de máquina de corte), 
Operador de CAD/CAM, Estilista e Modelista.

AUXÍLIO CRECHE: A partir de 01 de julho de 2012 o valor 
mensal do auxílio-creche de R$ 135,00 (Cento e trinta e cinco 
reais), devido pelo prazo de 30  (Trinta) meses.

Estamos vivendo um momento extremamente delicado na eco-
nomia mundial. E o Brasil não fi ca de fora deste contexto. Nossa 
economia sinaliza para os efeitos que já começam a ser sentidos 
com aumento nas demissões e desaceleração no crescimento.
Mesmo com este cenário nosso sindicato tem lutado e muito 
para ampliação de nossas conquistas e mais ainda pela ma-
nutenção dos direitos já adquiridos.
O empenho de todos estes anos resulta num piso muito superior 
ao salário mínimo e a conquista de cláusulas sociais impor-
tantes como: ergonomia, mudança da data base, aumento do 
auxílio creche, entre outros.
O momento é de atenção e de mobilização. Vamos permanecer 
fi rmes pela manutenção dos empregos e pela superação da 
ameaça das demissões através de um trabalho sério e com-
prometido com a categoria.

A diretoria

Confi ra os novos pisos:

 Para empregados admitidos a partir 
de 01/07/2012 os novos pisos serãoNossa luta permanece fi rme!

No último sábado, 21, o Sítio 
Escola Barbosa de Oliveira reu-
niu centenas de trabalhadores 
(as) para a discussão de um 
tema de bastante importância 
a todos (as): ergonomia, que 
consistem nas normas de saú-
de e segurança no ambiente de 
trabalho. O tema, apresentado 
por Milene Rodrigues e Ricar-
do Serrano, teve como objetivo 
apresentar os resultados de um 
recente estudo realizado pelo 
Fundacentro em parceira com 
a Connacovest. 
  Após uma varredura realiza-
da nas principais empresas da 
indústria de vestuário, couro 

Condições de saúde no trabalho 
e calçados no país, foi consta-
tado que o maior número de 
afastamentos por motivos de 
saúde são devido a problemas 
nos músculos superiores, como 
o trapézio (pescoço e ombros) 
e coluna. “O trabalhador não 
encontra condições adequadas 

para desenvolver as peças, por 
exemplo, e com o passar do 
tempo, causa efeitos na saúde”, 
explica Serrano.
Foram vários os problemas 
identificados, como a cadeira 
inadequada, sem o estofamento 
necessário, na iluminação e até 
no pedal da máquina. 
Diante desse estudo, foi desen-
volvida uma cadeira ergonômi-
ca própria ao trabalho do setor. 
O próximo passo agora é a 

implantação do projeto ergo-
nômico em âmbito nacional, 
por meio da Confederação. “ O 
projeto de ergonomia prova de 
que com os devidos cuidados, o 
trabalhador pode efetuar suas 
atividades sem prejudicar a 
saúde”, fi naliza Milene.
Diante da importância do tema 
este foi um dos motivos que le-
vou o Sindicato a inclui-lo den-
tre as cláusulas da Campanha 
Salarial 2012.
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Palestra sobre ergonomia traz

 inovações e conhecimento ao setor

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 ORGANIZAÇÃO 

   NO LOCAL  DE TRABALHO

 
Data: 10/08/2012 – (Sexta-feira)

 Local: Sede do Sindicato – 2ºandar 

– auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

Imagens do MêsImagens do Mês

Por Mario B. Silva

Junho/2012

Após 4 rodadas, o campeonato está a todo vapor com parti-
das disputadas lance a lance. Vários times já são destaque do 
Campeonato, como a Shoulder que ganhou na 1ª rodada da 
Tricampeã Colori de Mari. 
O Campeonato tem destacado outras equipes, como a Gangs-
ter, a Confecções Coqueta, a R.I.19, Chocris, a Mash. Destaque 
para a estreante Dan Leonard, uma equipe nova que fez uma 
excelente partida de estréia. 
Cada partida é repleta de grandes lances e goleadas, como a 
Gangster que aplicou 11 a 1 na Mc Auliff. 
As partidas são realizadas sempre aos sábados, no Clube Atlé-
tica São Paulo, perto da estação Armênia do Metrô. O evento 
reúne familiares e amigos que comparecem para prestigiar os 
jogadores e, após as partidas comemoram. 
Não deixem de participar! Compareçam!

 
Início: 23 /07/2012  - (segunda-feira)   
Término: 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

INSCRIÇÕES PARA 
A FESTA DAS CRIANÇAS 

(21/10/2012) 

Equipe Shoulder 

Equipe Gangster

Relação de empresas parceiras

O Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco gostaria de 
manifestar seus sinceros agradecimentos às empresas que gen-
tilmente colaboraram com a nossa Campanha do Agasalho e 
doaram peças de roupas e cobertores. 
Com união e solidariedade, conseguimos fazer a diferen-
ça, pois juntos somos forte!

• PRÓXIMO SEMINÁRIO

Data: 18/08/ 2012 (sábado)

Local: Sítio Escola – Mogi das 

Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do 

sindicato 
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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 274

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


