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CRISE – UMA QUESTÃO MUITO ALÉM DA POLÍTICA
Não bastasse a crise política e econômica que o Brasil enfrenta estamos agora vivendo a insegurança de um novo vírus que 
ameaça o mundo inteiro, o Zika Vírus.
Agora além da falta de estrutura do serviço público de saúde e da rapidez que a doença cresce, temos que enfrentar o medo 
e a falta de informação.
É momento de todos (as) se engajarem nesta luta. A questão de uma cidadania consciente é vital para enfrentarmos este momento.
Nosso sindicato sempre teve como uma de suas bandeiras de luta questões que envolvem a saúde e segurança do trabalha-
dor. Por isso disponibiliza todos os meses reuniões esclarecedoras que levam ao (a) trabalhador (a) informações atuais e 
importantes.
O papel de sindicato cidadão é exercido plenamente aqui! E você é parte integrante desta entidade.
Junte-se a nós!

Nos últimos meses fomos surpre-
endidos pela ameaça crescente do 
Aedes Aegypti e as doenças de sua 
transmissão.
A cada dia cresce o número de casos 
das doenças transmitidas por este 
mosquito; Dengue, Febre Shikun-
gunya, Zika Virus e Microcefalia, 
e junto com o aumento dos casos 
cresce também a desinformação e a 
insegurança.
Como nossa categoria é basicamente 
formada por mulheres e os riscos 
destas doenças são muito maiores 
no universo feminino, o seminário 
do mês de fevereiro, que aconteceu 
no último dia 20, no Sítio Escola 
Itamar Barbosa de Oliveira, em 
Mogi das Cruzes, destacou o assunto 
através da palestra ministrada pela 
consultora de segurança no traba-
lho, Cláudia Paciência.
Centenas de trabalhadores (as) pude-

A NOVA DOENÇA TRANSMITIDA PELO AEDES AEGYPTI 

VEJA COMO SE PREVENIR: CONHEÇA OS SINTOMAS

ram saber mais sobre os sintomas, tratamento 
e o por ultimo as “noticias” mais recentes sobre 
a relação do vírus Zika e a Microcefalia.
Foram abordados modo de transmissão; 
Sintomas das Doenças; a relação do Zika 
vírus com a Microcefalia; a importância do 
pré natal e acompanhamento pós nascimen-
to para bebes com microcefalia, formas de 
prevenção e os cuidados que devemos ter 
no combate a proliferação do mosquito e 
seus criadouros; e a situação do Brasil no 
contexto mundial com relação a esta nova 
ameaça a saúde.

ATENÇÃO: REAJUSTE SALARIAL CONFIRA NA PAG.02

O TEMA FOI DESTAQUE DO SEMINÁRIO DE FEVEREIRO
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“SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO E ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO”
UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO SINDICATO-TRABALHADOR (A)
A valorização do (a) trabalhador (a) como ser humano é um dos pontos principais para o sucesso do departa-

mento de Saúde e Segurança do nosso sindicato.
Neste pensamento, a questão é imprescindível quando o propósito é manter um ambiente de trabalho saudável 
e produtivo.
Temos uma grande responsabilidade social, e é indispensável que as empresas se preocupem com a promoção 

de iniciativas que possibilitem a redução de problemas tão graves. 
Diante de tal quadro, o departamento de “Saúde e Segurança no Trabalho”, vem desenvolvendo mensalmente, um 

trabalho educativo, permitindo que haja cada vez mais trabalhadores (as) e empresários conscientes da importância 
da Saúde e Segurança no Trabalho.

l  Histórico sobre Saúde e Segurança no Trabalho;

l  Acidentes de trabalho;

l  Agentes Ambientais,

l  Linhas de defesa do trabalhador;

l  Equipamento de Proteção individual e Coletivo;

l  Proteção contra incêndios;

l Noções de primeiros socorros e doenças ocupacionais;

l Acidente de trabalho do ponto de vista jurídico;

l A Qualidade e a Segurança no Trabalho 

ENTRE OS TEMAS ABORDADOS ESTÃO:

l Determinação dos agentes prejudiciais à saúde que incidem no ambiente laboral;

l  Conscientização dos empregados e empregadores, sobre a importância da Saúde e Segurança no trabalho;

l  Observância, nos locais de trabalho, das normas de segurança;Histórico sobre Saúde e Segurança no Trabalho;

2ª PARCELA DO REAJUSTE DA CAMPANHA 
SALARIAL - 1º DE AGOSTO DE 2015

Reunião de OLT ministrada pelo assessor Edison Luis no último dia 12/02

A PRÓXIMA REUNIÃO ACONTECE NO DIA 11 DE MARÇO NO AUDITÓRIO DO SINDICATO AS 18H30
VOCÊ É NOSSO (A) CONVIDADO (A)!

Fevereiro é o mês de receber a
2ª parcela do acordo coletivo 2015. 

O acordo de 2015 (agosto) 
reajustou os salários em

 duas parcelas sendo 6,5% em 
1º de agosto/2015 e 4,5% 
a partir de 01 de fevereiro

 de 2016 nos pisos 
até o teto de R$ 3.300,00 

(acima deste valor a negociação é livre).

ATENÇÃO: ESTE MÊS VOCÊ 
TEM REAJUSTE NO SALÁRIO!

PISOS APARTIR DE 01/02/2016

CONFIRA COMO 
FICAM OS PISOS:

DIFERENCIADO       R$ 1.357,80

QUALIFICADO      R$ 1.246,50

NÃO QUALIFICADO     R$ 990,50
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Imagens do mêsAlinhavandoAlinhavando
Reunião de Saúde e Segurança

Data: 11/03/2016

Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório

Horário: das 18h00 as 19h00

Seminário
Data: 19/03/2016

Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP

Saída: 07h00 da sede do sindicato

Paulo Pereira da Silva, Paulinho
Presidente da Força Sindical 

e deputado federal

A crise que vem assolando a eco-
nomia brasileira tem como uma 
de suas principais consequências o 
fechamento acelerado de centenas 
de milhares de postos de trabalho. 
E isto em todos os segmentos de 
atividade.
Esta retração acentuada tem por 
motivos alguns fatores pontuais, 
entre eles a política econômica 
equivocada adotada pelo governo, 
de juros altíssimos, crédito caro, 
taxas e impostos absurdamente 
onerosos, inflação crescente, desin-
dustrialização e a falta de planeja-
mento e de investimentos no setor 
produtivo.
Desta forma, torna-se fácil com-
preender que, ante um cenário 
de forte recessão, uma economia 
totalmente adversa, que atinge em-
pregados e empregadores, o recuo 
da produção e um forte indício de 

colapso nas empresas, entre outras 
demandas, os patrões optem por 
demitir trabalhadores na tentativa 
de diminuir custos para enfrentar 
a crise.
Pelo andar da carruagem, se o 
governo continuar privilegiando 
banqueiros e grandes especuladores 
, sem voltar seus olhos para a clas-
se trabalhadora, para a indústria, 
para o comércio e para o setor de 
serviços, por exemplo, o emprego 
rapidamente vai transformar-se 
em mais um elemento na lista dos 
espécimes ameaçados de extinção.
O desemprego, muito mais do que 
uma estatística, é o causador de 
sofrimento físico e psicológico para 
o trabalhador demitido, inclusive 
para seus familiares. Este traba-
lhador, principalmente em tempos 
de crise, ao saber que está demiti-
do, sente-se rejeitado, diminuído, 

amargurado por não sa-
ber como vai manter 
o sustento daqueles 
que dele dependem. E 
daí vem a amargura, a depressão 
e o pessimismo, que podem refletir-
-se em conflitos na vida familiar e, 
até, em consequências negativas e 
prejudiciais à saúde física.

Planejar e investir pesado no setor 
produtivo, reduzir os juros, investir 
na produção, fomentar o consumo 
e baratear o crédito, entre outras 
providências, são, sim, algumas 
formas de manter os empregos 
existentes, gerar outros, combater 
a informalidade, garantir o cres-
cimento industrial e o desenvolvi-
mento da Nação.

Editorial do Paulinho EMPREGO! EMPREGO! EMPREGO!
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• R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em caso de morte, invalidez 
permanente total ou parcial causada por acidente ou doença adquirida 
no exercício profissional do empregado (a), seguidas as determinações da 
convenção coletiva.

• R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais) em caso de morte do 
cônjuge

• R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em caso de morte 
de filho (a) até 21 anos, limitado a 4 (quatro)

• R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em favor do em-
pregado (a) quando ocorrer o nascimento de filho(a) portador (a) de invali-
dez causada por doença congênita, a qual, o impeça de exercer atividade 
remunerada comprovada por atestado médico.

• 50 kg de alimentos entregues aos beneficiários quando ocorrer morte do 
empregado (a)

• R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) para gastos com funeral na 
ocorrência de morte do empregado (a).

• Cesta Natalidade – (somente válida para segurada) contendo Kit Bebê e 
Kit Mãe desde que formalizado pela empresa até 30 dias após o parto da 
funcionária contemplada.

TODO (A) ASSOCIADO(A) 
TEM DIREITO:  (CLÁUSULA 31 
DA CONVENÇÃO COLETIVA)

A CONVENÇÃO COLETIVA ENCONTRA-SE 
DISPONÍVEL NA SEDE DO SINDICATO.

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 procure nosso Sindicato.


