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Em assembléia realizada no último sábado,
(18/07), foi aprovado o reajuste que passa a
vigorar a partir de 1° de julho.
Conquistamos um aumento real, para
salários de até R$ 2.200,00, de 1,56% acima da inflação do período que foi de 4,94%.
Este índice supera o de 2008 e garante a
manutenção e estabilidade dos salários.
Com a crise mundial que abalou o mundo e
estremeceu a economia nacional alcançar este
índice é resultado de um trabalho integrado
entre Sindicato e trabalhadores(as) que mostraram que a determinação e a união são capazes de garantir novas conquistas.

Confiram como ficam os pisos salariais 2009/2010:
DIFERENCIADO (*)

R$ 850,65

QUALIFICADO

R$ 766,12

NÃO QUALIFICADO

R$ 583,15

ENTRANTE

R$ 520,00

E
 REAJUST
7%
TOTAL DE
O
 AUMENT
6%
REAL : 2,0

* O piso diferenciado se aplica às funções de: Costureira Piloteira, Riscador, Encaixador, Cortador
(Operador de Máquina de Corte), Operador de CAD/CAM, Estilista e Modelista.

AUXÍLIO-CRECHE

Passa de R$ 85,50 para R$ 100,00

Sobe de 29 para 30 meses

(AUMENTO DE 16,95%)

VAMOS CONTINUAR AVANÇANDO RUMO A NOVAS CONQUISTAS!

“A conquista real
é resultado de
mobilização,
conscientização
e união”.
Já falamos tanto sobre crise, ameaça de desemprego, instabilidade
econômica!
Entramos na Campanha Salarial
2009 remando contra a maré.
Desde o início acreditamos e fizemos da união nossa grande
arma para chegarmos ao final vitoriosos (as)!
Nestes meses de negociação passamos por dificuldades, mas não deixamos de lutar um minuto!
Alcançar um aumento real neste
momento é realmente uma grande
vitória!
Em 2008 o aumento real foi de 1,22%
e neste ano batemos em 1,56%.
Isto representa ganho real além da
inflação.
A cada ano temos avançado e temos a certeza que muitas outras
conquistas virão, isto porque nós
acreditamos.

SIM, NÓS PODEMOS!
EUNICE CABRAL
PRESIDENTE

Este foi o tema da reunião promovida
pelo Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho do nosso Sindicato, que
aconteceu no último dia 03 de julho, (sexta-feira), em nossa sede.
A palestra foi ministrada pelo dr. Alan
Tenório, psicólogo, que atende em nosso ambulatório e que também atua nesta
área.
Segundo ele, a acupuntura só traz
benefícios para o paciente e pode curar
moléstias através de um diagnóstico simples, com aplicação de agulhas, sem medicamentos, o que possibilita uma qualidade de vida melhor.
Também destacou que a acupuntura
é um tratamento caro, com escassez
de profissionais e que o Sindicato das
Costureiras, oferecendo este serviço,

só tem a acrescentar à categoria, já
que é um tratamento caro e são poucas as instituições que oferecem esse
tipo de serviço.
A acupuntura tem sido muito difundida para amenizar a dor em pacientes com câncer, principalmente, durante o tratamento de quimioterapia
que causa danos terríveis na energia
do corpo.
Doenças graves como AIDS e doenças degenerativas e virais têm na
acupuntura uma forma de melhoria do
sistema imunológico que está frágil e do
organismo.
A acupuntura é boa para todas as
doenças, tanto físicas como mentais,
doenças de sentimentos, asmáticas,
hormonais, inflamações etc.

SANCIONAD
SANCIONADAA LEI QUE ANISTIA IMIGRANTES
EM SITUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL
O presidente Luiz
Inácio Lula da Silva sancionou o Projeto de Lei
n° 1.664-D, de 2007, a
chamada Lei da Anistia
Migratória, que autoriza
a residência provisória
de cidadãos estrangeiros em situação irregular no Brasil.
Nosso setor também participou deste
processo através do nosso assessor parlamentar, dr. Elias Ferreira, que é conselheiro do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), órgão vinculado ao Ministério do Trabalho, colaborou muito em todo
este processo.
A nova lei permite que todos os estrangeiros que estejam em situação irregular e
tenham entrado no Brasil, até o dia 1º de
fevereiro deste ano, regularizem suas situações e tenham liberdade de circulação, direito de trabalharem, acesso à saúde e educação públicas e à Justiça.
A medida alcança pessoas que tenham
entrado irregularmente no Brasil, cujo prazo do visto de entrada tenha vencido ou que
não tenha se beneficiado da última Lei de
Anistia Imigratória, de 1998.
Pelos cálculos do Ministério da Justiça,

em torno de 50 mil pessoas poderão ser beneficiadas. Há, no entanto, entidades internacionais
que estimam em até 200
mil o número de estrangeiros em situação irregular no Brasil.
Os interessados poderão fazer o pedido de regularização até o final do ano (a data provável é 30 de dezembro). Isso ocorrerá depois que o Diário Oficial da União publicar
a portaria do Ministério da Justiça normalizando os procedimentos previstos na lei. A
taxa de regularização é de R$ 67,00 e a de
expedição da carteira, de R$ 31,00.
A medida, para o secretário Nacional
de Justiça, Romeu Tuma Júnior,
“humaniza a questão migratória” e combate o tráfico de pessoas que entram no
Brasil e são empregadas em trabalhos
análogos à escravidão.
É o que ocorre, por exemplo, com os
trabalhadores bolivianos contratados informalmente por empresas de confecção
em São Paulo.
A questão da exploração dos imigrantes sempre foi uma das grandes bandeiras de luta do nosso Sindicato.

MAIS EMPREGOS
E RENDA
O projeto pela redução da jornada de trabalho, sem re-

Espaço do Paulinho

dução salarial, e pelo aumento das horas extras de 50%
para 75%, aprovado na Comissão Especial da Câmara
dos Deputados, trará muitos benefícios para a sociedade brasileira. Esta mudança na legislação é extremamente necessária e interessa aos trabalhadores e
à sociedade em geral, porque gera empregos e
melhora a qualidade de vida.
Com a redução da jornada para 40 horas semanais todos ganham. A redução, por exemplo, vai gerar mais empregos, importante medida neste momento de incertezas econômicas. Segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estudos
Sócioeconômicos), a implementação da medida tem o potencial de
criar, em uma primeira etapa, cerca de 2 milhões de novos postos
de trabalho. A medida também vai contribuir para a diminuição dos
problemas de saúde e acidentes de trabalho, resultado das jornadas exaustivas de trabalho.
Vale destacar que, com o tempo livre oriundo da jornada menor,
o trabalhador poderá usá-lo para a elevação do nível educacional,
aumentando a qualificação e a requalificação profissional. E todos
sabemos: trabalhador melhor qualificado resulta em melhoria na
produtividade e no aumento da competitividade das indústrias.
A redução da jornada é uma luta histórica e todas as modificações ao longo dos anos ocorreram devido à mobilização dos trabalhadores brasileiros.
A redução da jornada é um importante mecanismo para se repartir os ganhos de produtividade acumulados pelo Capital nos últimos
anos e distribuir renda, buscando a construção de uma sociedade
mais justa, com emprego e renda para todos.
Paulo Pereira da Silva (Paulinho) – presidente da Força
Sindical e deputado federal (PDT)

SEMINÁRIO ABORD
ABORDAA AS DOENÇAS QUE
MAIS AATTACAM A NOSSA CA
TEGORIA
CATEGORIA

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM OSASCO

Nossa subsede, em Osasco, também foi palco de mais um
curso de capacitação profissional.
No primeiro semestre deste ano, dezenas de trabalhadores
(as) foram diplomados(as) pela participação no Curso de Qualificação e Requalificação Profissional.
Em parceria com a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados (CONACCOVEST), com o Ministério do Trabalho e Emprego, com o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e com o
Plano Setorial de Qualificação (PLANSEQ), o Sindicato das
Costureiras mais uma vez sai na frente e busca oferecer aos(às)
trabalhadores(as) do nosso setor condições de enfrentar o
mercado de trabalho cada vez mais competitivo.

ALINHAVANDO...
VEM
AÍ!!!

FESTA DAS CRIANÇAS!

Início das inscrições: 13/07/2009
Término: 18/09/2009
De segunda à sexta-feira, das 9h00 às 18h30, na Secretaria da
sede do Sindicato, com a Sandra. Em Osasco, na subsede com
Naldo ou Rodrigo.
Documento necessário no ato da inscrição: RG ou certidão
de nascimento das crianças que participarão da festa.
Crianças com até 10 anos ganharão brinquedos e as de 11 a 14
anos irão concorrer a sorteios de bicicletas.

A festa será no dia 18 de outubro de 2009.
NÃO PERCA!!!
No último sábado (18/07), no Sítio Escola Itamar Barbosa de
Oliveira, em Mogi das Cruzes, nossos(as) trabalhadores(as) puderam saber mais sobre as inúmeras doenças que afetam o nosso
setor. O dr. Romeu Bruno Molinari, médico especialista em Medicina do Trabalho, esclareceu dúvidas num bate-papo descontraído
onde todos(as) puderam entender mais sobre a questão.
Segundo ele, as principais doenças que estão relacionadas ao trabalho em costura e outros trabalhadores da indústria têxtil são:
As lombalgias, Lesões de Esforços Repetitivos (LER), doenças psíquicas e vasculares, entre outras.
Além disso, existem inúmeras outras doenças relacionadas
ao trabalho em costureiras e trabalhadores da indústria têxtil.
Mas a boa notícia é que, desde 2007, essas doenças são
consideradas DOENÇAS DO TRABALHO e o trabalhador tem
o direito de emitir o CAT, mesmo em caso de suspeita. Para
tanto, basta procurar o Departamento Médico ou o Departamento Jurídico do seu Sindicato.

CURSO DE CIPA
Data: 20 A 24 DE JULHO
Local: Sede do Sindicato - 2º andar
Horário: 14H00 ÀS 18H00

AÇÃO CIDADANIA
DIA: 26/07/09 (DOMINGO)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO
HORÁRIO: 09H00 ÀS 14H00

SEMINÁRIO NO SÍTIO ESCOLA
Data: 15/08/09 (sábado) - Horário: 07H00
Local: Sítio Escola “Itamar Barbosa de Oliveira”
Mogi das Cruzes/SP - Saída da Sede do Sindicato

CAMPEONATO 2009 DE FUTEBOL

PROPOSTA
DE ADMISSÃO
DE ASSOCIADO
Profissão:
End. (res.):
nº
Bairro:

RG:

CEP:
Data de Nascimento:

Estado Civil:
CPF:

Empresa:

Bairro:

Cidade:

CEP:

JÁ FOI ASSOCIADO(A)
SIM OU
Relação de dependentes

Cláusula 31 da nossa Convenção:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS: Todo trabalhador
pode passar por fatalidades, por isso a cláusula 31 é muito importante e o não cumprimento de qualquer cláusula da Convenção
Coletiva acarretará em multa de 5% ao mês do salário normativo
qualificado vigente à época. 0Assim, os(as) companheiros(as) devem ficar atentos às seguintes coberturas:

ATENÇÃO: A cláusula do seguro de vida está em vigor desde
1° de agosto de 2006. Informações com Sueli da Costa e Parra
Seguradora tels.: (11) 2100-7012/2100-7018/2100-7019

nº:

End. (com.):

MAIS
INFORMAÇÕES:
SECRETARIA
DE ESPORTE,
CULTURA E
LAZER

A) De R$ 5.000,00 por morte de titular, por qualquer causa de invalidez
por acidente total ou parcial.
B) De R$ 2.500,00 por morte por qualquer causa do cônjuge.
C) De R$ 1.250,00 por morte por qualquer causa, dos filhos de até 21
anos limitado a 4 filhos e de invalidez permanente por doença congênita
caracterizada até 6 meses após o parto.
D) Ocorrendo a morte do empregado os beneficiários receberão 50 kg de
alimentos.
E) Ocorrendo morte do empregado, por acidente, no exercício da profissão, receberá reembolso de despesas com sepultamento do mesmo, no
valor de até R$ 2.160,00.
F) Ocorrendo a morte de empregado, por qualquer causa, a empresa receberá indenização de 10% do capital básico vigente a título de reembolso
de despesas, para acerto rescisório.

Nome:

Fone:

gos entre os trabalhadores da nossa
categoria e o pessoal do Sindicato. Participe você também!

NÃO

Autorização
Autorizo o Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco a solicitar o desconto das mensalidades em folha de pagamento na empresa onde trabalho.

São Paulo, ____/____/____

Assinatura do associado
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A bola está rolando solta neste campeonato!
As novas equipes vêm demonstrando força e farra. Até agora
o time da Big Brand’S B é a única equipe com 100% de aproveitamento. Em 4 jogos alcançou 4 vitórias!
Até o momento, o artilheiro da competição é Felipe do IC
Leal A com 8 gols!
A competição está bastante equilibrada, pois faltando apenas
um mês para o término da 1ª Fase temos várias equipes com
chance de classificação.
Temos, também, mais duas novas equipes que são a Special
Fit e a ASC liderando as suas chaves com 7 pontos cada. Já
nas outras chaves as equipes que somaram mais pontos não
superaram a marca de 6 pontos até o momento.
As maiores goleadas até agora foram: Esotérica B 12 X 1
Fibrafio e Chocris 10 x 2 Gajang.
Vale destacar que todas as quartas-feiras acontecem jo-

