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O CONHECIMENTO
CONDUZ AO CRESCIMENTO

Eunice Cabral
 Presidente

CLÁUSULAS DE NEGOCIAÇÃO É TEMA
DE PALESTRA NO SÍTIO ESCOLA

O Sindicato das Costureiras de São Paulo e
Osasco promoveu na manhã do dia 19 de no-
vembro, no Sítio Escola Itamar Barbosa de
Oliveira, Mogi das Cruzes, o seminário “Ne-
gociação de Cláusulas de Trabalho relativas à
Igualdade de Gênero e raça”, ministrado por
Vera Gebrim, pesquisadora do DIEESE. O
tema abordado teve como objetivo apresen-
tar aos (as) companheiros (as) um panorama
sobre o universo das negociações.
O DIEESE, órgão de assessoria técnica das en-
tidades sindicais, apresentou o resultado de uma
pesquisa realizada desde 1987, em que armaze-
na e analisa dados referentes aos acordos das
convenções coletivas de trabalho e assim, cap-
ta as questões mais propostas durante o pro-
cesso das negociações.
No que se refere a Gê-
nero, foi observado que
em grande parte das
pautas de reivindicações
das unidades de negoci-
ação, o interesse da ca-
tegoria da ala feminina
consistia em melhores
condições em questões
que abrangem maiores
responsabilidade famili-
ares, como maior estabilidade durante a gesta-
ção, por exemplo, com a possibilidade de a ges-
tante encerrar o expediente alguns minutos mais
cedo, garantias à mãe que amamenta como a fle-
xibilidade de horário. A pesquisa também apon-

tou a presença de cláusulas que permitam garan-
tir aos pais direitos iguais na criação dos filhos,
com a inclusão da licença paternidade e abono de
falta para os pais que acompanharem a mulher nos

exames de pré-natal.
Já no outro ponto, cor-
respondente à igualdade
de raças, a pesquisa mos-
trou que poucas cláusu-
las foram adicionadas
aos acordos coletivos
contra a discriminação no
trabalho.  As convenções
coletivas que incluem ga-
rantias contra a discrimi-
nação, isonomia salarial
para trabalhadores ne-

gros e acesso a tratamento para doenças mais
comuns em afro-descendentes. “O espaço da
negociação coletiva é de muita importância na
determinação das regras que beneficiem os tra-
balhadores,” afirmou Vera.
A presidente Eunice Cabral, encerrou o seminário
salientando a importância de a categoria fazer a
“hora extra do conhecimento”. “É muito importan-
te que o trabalhador e a trabalhadora procure sem-
pre aprender mais. O aprendizado adquirido nin-
guém tira, e sem dúvida, será útil para que a cate-
goria possa se organizar melhor e utilizá-lo nas
nossas lutas”, declarou a presidente Eunice Cabral.
Após o seminário, os presentes confraternizaram
em um  almoço e ainda aproveitaram todas as áreas
de lazer do Sítio Escola.

Questões como análoga escra-
vidão, os diversos tipos de
preconceito, com destaque
para o racial,  assédio sexual e
moral, entre outros só pode-
rão ser erradicados quando
nossa classe trabalhadora tor-
nar o conhecimento instrumen-
to de crescimento.
É cada vez maior o número de
casos que envolvem nossos
(as) trabalhadores (as) em si-
tuações como estas.
É por isso que todos os meses
em nossos seminários no Sítio
Escola, em Mogi das Cruzes
buscamos dar informações aos
(as) companheiros (as) de seus
direitos e deveres.
Com isso a participação da ca-
tegoria garante fortalecimen-
to e credibilidade.
Sabemos que nossa missão é
árdua e que transformar a dura
realidade do dia a dia de nos-
sa classe trabalhadora será
resultado da união que trará
sólidas conquistas e vitórias
para todos (as)!
Vamos continuar na luta!
“Investir na hora extra do co-
nhecimento é investimento
para toda vida”
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Expediente

          Dia da CONSCIÊNCIA NEGRA poderá ser FERIADO NACIONAL
O Senado Federal aprovou no dia 20 de
outubro o projeto de lei que institui O
Dia da Consciência Negra (20 de novem-
bro) como feriado nacional. Se for san-
cionado pela presidenta Dilma Roussef,
será o primeiro feriado do país conquis-
tado por meio da luta movimento negro
social brasileiro.
O Dia de Luta da Consciência Negra sur-
giu na segunda metado da década de 70
dentro de um conjunto de reivindicações
elaborada pela militância negra, tendo
como tema principal as Reparações.
A data também homenageia Zumbi, símbo-
lo da resistência no Brasil e morto em uma
emboscada no ano de 1695 após sucessi-
vos ataques ao Quilombo de Palmares, na
cidade de Alagoas. Desde 1995, Zumbi faz
parte da galeria de Heróis da Pátria.
O movimento negro brasileiro, desde en-
tão, tem se dedicado a reforçar o diálo-
go  com a sociedade, realizando manifes-
taões  nesta data  e denunciando a falta
de: igualdades de oportunidades, acesso
aos direitos fundamentais, políticas pú-
blicas específica, os índices de desigul-
dades na educação no sentido de acesso
e permanência, saúde e população negra
e ainda, promovendo o conhecimento da

história da participação do
povo negro  na constru-
çãoda sociedade brasilei-
ra de forma positiva.
Com esta mobilização de
denúncia, o movimento ne-
gro brasileiro fez crescer o
número de entidades da so-
ciedade civil que se juntam
no combate ao racismo, ao
preconceito e à intolerância
religiosa.

PROJETO ORIGINAL

O projeto original que institui o Dia
Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
(PLS 520/03), de autoria da senadora
Serys Slhessarenko (PT-MT), previa apenas
a data, mas não o feriado. Na justificação
da matéria, Serys argumenta que sua pro-
posta visa criar uma oportunidade para a
reflexão sobre o preconceito ainda existen-
te na sociedade brasileira.
Aprovado pelo Senado, o texto foi envi-
ado à Câmara dos Deputados e apensa-
do a outra proposta (PLS 302/2004),
que propunha o dia 20 de novembro como
feriado nacional.

* FERIADOS

Uma vez sancionado, o Dia Nacional de
Zumbi e da Consciência Negra será o nono
feriado nacional, juntamente com as seguin-
tes datas: 1º de janeiro (Confraternização
Universal), 21 de abril (Tiradentes), 1º de
maio (Dia do Trabalho), 7 de setembro (In-
dependência do Brasil), 12 de outubro (Nos-
sa Senhora Aparecida), 2 de novembro (Fi-
nados), 15 de novembro (Proclamação da
República) e 25 de dezembro (Natal).

Fonte: Portal do Senado

ASSÉDIO MORAL – A luta do nosso sindicato contra
este crime garante os direitos do (a) trabalhador (a)

No último dia 17 de novembro nosso sindicato acompanhou
mais um caso de assédio moral com uma trabalhadora do
nosso setor.
A companheira E.R.S.B do departamento de compras da em-
presa Trendesse Indústria e Comércio  Ltda sofria de pressão e
desconfiança no exercícios de suas funções e teve como con-
sêquencia depressão e outros problemas de saúde. A denúncia
foi encaminhada pelo nosso sindicato ao Ministério do Traba-
lho e, posteriomente, a trabalhadora teve seu contrato rescin-
dido com garantias do pagamento integral  de seus direitos. A
decisão doi da Comissão de Igualdades de oportunida-
de de Gênero, de raça e etnia de pessoas com defi-
ciências e de combate a discriminação do Ministério
do Trabalho e Emprego.
 depressão e problemas de saúde.
Nossa diretora Aparecida Carmelita de Souza acompanhou
todo o processo e afirma: “Nosso papel é dar amparo à ca-
tegoria e fazer valer seus direitos”.

Faça valer seu direito!
Procure o nosso Sindicato

TRABALHADOR: DENUNCIE QUALQUER FORMATRABALHADOR: DENUNCIE QUALQUER FORMATRABALHADOR: DENUNCIE QUALQUER FORMATRABALHADOR: DENUNCIE QUALQUER FORMATRABALHADOR: DENUNCIE QUALQUER FORMA
DE DISCRIMINAÇÃO OU ASSÉDIODE DISCRIMINAÇÃO OU ASSÉDIODE DISCRIMINAÇÃO OU ASSÉDIODE DISCRIMINAÇÃO OU ASSÉDIODE DISCRIMINAÇÃO OU ASSÉDIO.....

Obs: O nome da
Trabalhadora foi
abreviado como

forma de preservação
de seus direitos
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Espaço do PEspaço do PEspaço do PEspaço do PEspaço do Paulinhoaulinhoaulinhoaulinhoaulinho A SAÍDA ESTÁ NO EMPREGO, NA RENDA E NO CONSUMO

Paulo Pereira da Silva (Paulinho) -
Presidente da Força Sindical
Deputado Federal PDT/SP

by Mário B. Silva

CONFIRAM NOSSO CALENDÁRIOCONFIRAM NOSSO CALENDÁRIOCONFIRAM NOSSO CALENDÁRIOCONFIRAM NOSSO CALENDÁRIOCONFIRAM NOSSO CALENDÁRIO

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO

PRÓXIMO SEMINÁRIO

A decisão da cúpula do G20 de por o cres-
cimento econômico e a geração de empre-
go decente no centro das preocupações
das nações mais poderosas do mundo ul-
trapassou as expectativas mais otimistas
do movimento sindical.
Esperávamos que os líderes repetissem de
novo  o discurso antigo e surrado de que
a saída para a crise global está nos pro-
gramas de austeridade fiscal. Mas estes
países, entre os quais o Brasil, deixaram
claro que o abalo na economia global será

superado com políticas que promovam o crescimento, o desenvolvi-
mento e a criação de milhões de empregos.
O posicionamento dos governos das nações mais ricas foi na mesma
linha do discurso da presidente Dilma Rousseff apresentado na reu-
nião realizada em Cannes, na França. E também é o mesmo do movi-
mento sindical brasileiro.
No final de 2008, no início da crise financeira mundial, os trabalhado-
res brasileiros apresentaram suas propostas ao governo destacando

que para enfrentar os problemas econômicos o país teria de investir
no aumento do emprego, da renda e do consumo.
Resultado: o Brasil foi um dos últimos países a sofrer o impacto do
abalo econômico mundial e um dos primeiros a retomar o crescimen-
to. De lá para cá, passamos a intensificar a luta pelo aumento da
renda dos trabalhadores.
Conquistamos a lei do reajuste anual do salário mínimo. Este ano,
centramos fogo na reivindicação dos aposentados que ganham mais
de um salário mínimo.
Eles também querem aumento real, e nós concordamos. 
Enquanto isso, os trabalhadores vêm fechando acordos com reajus-
tes que ultrapassam a inflação. É o caso recente dos metalúrgicos
do Estado de São Paulo. Eles vão ter os salários reajustados em
10%, o que representa a aumento real um pouco acima de 3% para
80% da categoria.

www.twitter.com/dep_paulinho www.deputadopaulinho.com.br

O campeonato de Futebol
2011 chega a suas emoções
finais. Durante todo o ano os
nossos “craques” deram um
verdadeiro show de bola!
No dia 26 de novembro
acontece a semif inal.
As equipes que vão dis-
putar são:
Colori di Mare, União PL/Gan-
gster, Adoro e Mash A.

No dia 10 de dezembro,
no sítio Escola Itamar
Barbosa de Oliveira

acontece a grande final.

SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARIA DE ESPORTES CULARIA DE ESPORTES CULARIA DE ESPORTES CULARIA DE ESPORTES CULARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZERTURA E LAZERTURA E LAZERTURA E LAZERTURA E LAZER

A Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo foi palco de um dos
debates mais importantes para o (a) trabalhador (a)  no último dia 08
de novembro. O evento foi marcado pela presença de políticos, do Ve-
reador Cláudio Prado e da representante do nosso sindicato, a diretora
Maria Susicléia Assis.
Nossa luta com relação ao tema vem de muitos anos e diante das inúme-
ras denúncias de trabalho escravo, a questão envolve todo nosso setor.
Na solenidade, Susi explanou a realidade vivida pelos (as) trabalhado-
res (as) que sofrem principalmente os imigrantes que diante da clan-
destinidade vivem à sombra da dignidade.
“Nosso sindicato acompanha de perto o dia a dia destes com-
panheiros (as). A situação só irá mudar com ações conjuntas
entre poder público e sindicato” afirmou.

TRABALHO ESCRAVO URBANO
A LUTA CONTINUA

De: 05/12/2011 à  16/12/2011 e
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.

Data: 02/12/2011 – (Sexta-feira)
Sede do Sindicato: 2ºandar – auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

Data: 10/12/ 2011 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

CONFIRAM NOSSO CALENDÁRIOCONFIRAM NOSSO CALENDÁRIOCONFIRAM NOSSO CALENDÁRIOCONFIRAM NOSSO CALENDÁRIOCONFIRAM NOSSO CALENDÁRIO

INSCRIÇÕES CARNAVAL –COLÔNIA DE FÉRIAS

Adoro

União PL/Gangster

Mash A
Colori di Mare
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A TA TA TA TA TODOS ODOS ODOS ODOS ODOS MUITMUITMUITMUITMUITO OBRIGADOO OBRIGADOO OBRIGADOO OBRIGADOO OBRIGADO

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 devida-
mente quitado, Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de Casa-
mento, 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

 

O SEU SINDICATO OFERECE MAIS UM BENEFÍCIO PRA VOCÊ

SINDICASINDICASINDICASINDICASINDICATTTTTO CIDO CIDO CIDO CIDO CIDADÃOADÃOADÃOADÃOADÃO

De 06 a 11 meses trabalhados      03 parcelas
De 12 a 23 meses trabalhados      04 parcelas
Acima de 24 meses trabalhados   05 parcelas

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO

�


