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O Sindicato das Costureiras de São 
Paulo realizou, no dia 19 de julho, no 
Sítio Escola Itamar Barbosa de Oli-
veira, em Mogi das Cruzes, o sexto 
seminário do ano com destaque para 
o tema: “Perspectiva para Campa-
nha Salarial 2014”.
O palestrante Daniel Ferrer de Al-
meida, técnico do Dieese, apresentou 
um panorama da atual conjuntura 
econômica no Brasil e exterior. Se-
gundo ele, o setor de confecções e 
têxtil tem apresentado crescimento 
nas vendas; em contrapartida o país 
atravessa um momento de queda 

DESTAQUE PARA O ATUAL CENÁRIO 
ECONÔMICO BRASILEIRO 

A conta é nossa?
A realidade que vivemos hoje é complicada e assustadora.
Os índices econômicos sinalizam, mais uma vez, que a 
conta pelo desmando do governo vai ser paga pelo (a) 
trabalhador (a).
A euforia da copa passou e o que vemos novamente é a 
ameaça de aumento nas taxas de juros, tentativa de acha-
tar ainda mais os salários e o fantasma que assombra e 
acompanha o brasileiro: o desemprego e a infl ação.

As políticas praticadas não benefi ciam em nada quem mais 
precisa: a classe trabalhadora.
Estamos cansados disso!
Diante deste quadro, a luta por avanços em nossa Campa-
nha Salarial é vital!
Por isso é preciso ter consciência que o tamanho de nossa 
conquista será resultado do envolvimento de toda categoria.
Lembre-se: A força da conquista esta em nossas mãos!

pregando mais trabalhadores”, disse 
Eunice Cabral.
Segundo Daniel, o vilão da crise no 
setor do vestuário são os produtos 
importados, que vem contribuin-

Para fi nalizar, o técnico do Dieese 
ainda fez um alerta importante 
sobre a questão do salário mínimo. 
Segundo ele, a política de valoriza-
ção do salário mínimo é muito con-
sistente, porém os empresários estão 
jogando duro para enfraquecê-la. 
Eunice fez questão de dizer que os 
empresários não vão conseguir o 
que pretendem: “Essa é uma luta 
nossa, da Força Sindical e das ou-
tras Centrais Sindicais. Não vamos 
deixar que isso aconteça”.
Veja no gráfi co como o governo gas-
ta mal o dinheiro arrecadado:

Eunice Cabral
Presidente 

na produção. “Isso acontece porque 
os produtos são produzidos fora do 
Brasil. O governo precisa intervir 
para que isso não continue desem-

do signifi cativamente 
para que haja desem-
prego e desvalorização 
dos salários. “O grande 
problema é que a China 
vende seus produtos 
muito mais baratos 
do que os outros, pro-
vocando uma crise no 
setor e, consequente-
mente, a quebra das 
empresas do setor”, 
afi rmou.
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MOBILIZAÇÕES NAS PORTAS DE FÁBRICA 
ESQUENTA CAMPANHA SALARIAL

Este tem sido o lema da Cam-
panha Salarial 2014. Em cada 
empresa a participação do 
trabalhador tem sido intensa. 
Temos que transformar o des-
contentamento numa pauta 
forte de reivindicações!
O momento é de unir forças e 
ter a consciência que o suces-
so das negociações depende 
exclusivamente de cada um 
de nós: trabalhadores (as) e 
sindicato. 
Temos em nossas mãos a força 
para avançar e ampliar nos-
sas conquistas!

PARA LUTA NÃO SE CONVIDA, SE CONVOCA!

A FORÇA DA CONQUISTA ESTÁ EM NOSSAS MÃOS!
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Imagens do mêsAlinhavandoAlinhavando Imagens do mês
Reunião de Organização 
no Local de Trabalho
Data: 08/08/14 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato 
2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

Próximo Seminário
Data: 16/08/14 (sábado)
Local: Sítio Escola 
Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

O que é a CIPA?
É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.Tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do tra-
balho, numa forma de conciliar trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A CIPA tem por 
atribuição identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de risco, com a participação do maior número de 
trabalhadores. O presidente é indicado pela empresa, o vice é eleito pelos trabalhadores e os demais membros são suplentes.A 
indicação para o cargo de secretário(a) fica a cargo do presidente e o vice.  
LEMBRE-SE: 
É importante que toda eleição de Cipa seja acompanhada por um representante do sindicato!

Cipa – um exercício prático de prevenção e segurança
O período de 21 a 25 de julho 
foi marcado pela 2ª edição do 
Curso de Cipa em nosso sindi-
cato. 
Anualmente acontecem três 
edições do curso, garantindo 
as centenas de trabalhadores 
(as) formação e capacitação de 
qualidade.

São aulas práticas e teóricas, 
dinâmicas e situações comuns 
no dia a dia nas fábricas.
O Curso de Cipa faz parte do 
trabalho realizado pelo Depar-
tamento de Saúde e Segurança 
do Trabalho em parceria com a 
FINKLER - Serviço especializa-
do em segurança do trabalho.

INSCRIÇÕES PARA A FESTA 
DAS CRIANÇAS

Apressem-se, companheiros (as)! As inscrições para a grande festa do dia das crianças 
se encerram no dia 15 de agosto de 2014. 
É necessário que o responsável apresente o RG ou Certidão de Nascimento da criança 
no dia da realização da inscrição, que pode ser feita de 2ª a 6ª feira das 09h00 às 18h30 
na Secretaria da Sede do Sindicato, tratar com Paula, Kelly e Érica; ou na Secretaria da 
Subsede, tratar com Lucilene e Valda.
A Festa do Dia das Crianças está marcada para 28 de setembro de 2014, domingo, no 
Clube Juventus.
IMPORTANTE: O CONVITE É INDIVIDUAL E É OBRIGATÓRIA SUA APRESENTAÇÃO 
PARA A ENTRADA NO LOCAL DO EVENTO!
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Quatro rodadas de tirar o fôlego
O Campeonato das Costureiras está a 
todo vapor. Após 4 rodadas, com várias 
goleadas, jogos emocionantes e bem 
disputados. A maior goleada até agora 
é da Mash que enfiou 12 a 0 na Mcauliff.  
Outro jogo que foi de goleada a Coque-
ta ganhou de 10 a 3. Um Time que vem 

se destacando muito é a Natoon que já 
ganhou dois jogos sendo uma goleada 
de 7 a 0 na Sulamericana. Tivemos dois 
empates em jogos bem equilibrados, 
Mash 6 a 6 com a Scarface e 4 a 4 entre 
Essência e Sawary A. Não podemos dei-
xar de falar da Innocence que começou 

bem a competição 4 a 0 na Shoulder. 
Os jogos são realizados aos sábados a 
partir das 10 horas na Associação Atlé-
tica São Paulo, que fica perto da Esta-
ção Armênia do Metrô. Compareçam e 
prestigiam o Campeonato. Levem seus 
familiares.

DENTISTA

Innocence Criatiff

Secretaria de Esportes Cultura e Lazer


