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Palavra da presidente
O mês de setembro tem significado especial para nosso setor, afinal completamos 68 anos

dia 17 de Setembro e também comemoramos o Dia da Costureira.
De um lado nosso Sindicato desempenha um papel de extrema importância no cenário eco-

nômico e político diante de sua atuação cada vez maior em questões como: formação profissi-
onal, requalificação, serviços oferecidos, luta por melhores condições salariais, mais benefíci-
os, entre outros.

De outro, todos (as) que fazem parte de nossa categoria formam um setor cada vez mais forte.
Com a chegada das eleições teremos a oportunidade de colocar nas urnas não somente o

voto, mas nosso desejo de que a classe trabalhadora seja ouvida.
É fundamental que suas escolhas sejam feitas de forma consciente e responsável.
É HORA DE MOSTRAR A FORÇA DE NOSSA CATEGORIA! Eunice Cabral

Eleger um governo de “continuidade”, que será responsável
pela manutenção e ampliação das conquistas sociais.

Este foi um dos destaques do seminário do mês de setembro
(18/09), que aconteceu no Sítio Escola, em Mogi das Cruzes.

O palestrante, Sr. Luis Coelho, destacou o aumento dos postos
de trabalho e o crescimento produtivo em todos os setores, nos
últimos anos, dos quais o têxtil faz parte.

Estes avanços foram fundamentais para o Brasil seguir no rumo
certo, com desenvolvimento e qualidade de vida aos seus cidadãos.

Ele também fez uma comparação entre os Governos FHC e LULA,
analisando pontos econômicos, sociais e políticos.

“A poucos dias das eleições, é muito importante que o (a)
trabalhador (a) analise o quadro político e vote consciente
de que o país não pode parar” finalizou Luis Coelho.

Com temas diversos e que enfocam a realidade política, econô-
mica e social, a cada seminário, mais companheiros (as) partici-
pam ativamente, deixando claro que nossa categoria cresce a cada
dia em qualidade e quantidade.

CONSTRUINDO UM NOCONSTRUINDO UM NOCONSTRUINDO UM NOCONSTRUINDO UM NOCONSTRUINDO UM NOVO BRASILVO BRASILVO BRASILVO BRASILVO BRASIL
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Expediente

Conhecendo nossa profissão

A história da costura está intimamen-
te ligada com a história do próprio ser
humano.

Foram identificadas agulhas primi-
tivas, feitas com ossos e marfim, da-
tadas de mais de 30 mil anos atrás,
nessa época, o material era o couro.

Cinco mil anos de-
pois, segundo estudos, a
espécie humana dominou
a técnica de produção de
tecidos através do uso
de pelos de animais,
como a ovelha.

Entre cinco mil anos atrás e 400 a.C. estão as principais
fontes de informação sobre a costura na antiguidade.

As informações vêm de pinturas, vasos e esculturas que
dão uma idéia aos pesquisadores de como eram as roupas e
qual era o papel da costura em cada época.

A quase cinquenta anos foi desco-
berta a cidade de Çatal Hüyük, que foi
a primeira civilização a se preocupar
com a vestimenta por motivos tam-
bém estéticos, valorizando muito a
profissão de costureiro.

Antes dessa descoberta pensa-
va-se que os sumérios e egípcios ti-
vesse sido os primeiros a ter esse
tipo de preocupação.

O auge da costura na antiguidade
foi a civilização persa que chegou a
confeccionar peças mais confortáveis

e personalizadas.

A idade média trouxe uma série de di-
ferenciações no campo da costura. Mui-
tas túnicas feitas de algodão, sobrepos-
tas, faziam com que o nobre se sentisse
confortável com
os rigores do in-
ferno europeu. A
qualidade das

roupas cresceu à medida que se de-
senvolveu a habilidade dos artesãos.

17 DE SETEMBRO – DIA DA COSTUREIRA EM SÃO PAULO

HOMENAGEM DO SINDICATO DAS
COSTUREIRAS DE SÃO PAULO E OSASCO

Veja a matéria completa no nosso site: www.costureirassp.org.br

PARABÉNS COMPANHEIROS (AS)!

O renascimento manteve a mesma
base das roupas, com mais importân-
cia para os ornamentos. As roupas vi-
nham costuradas com jóias diversas.
Nesse momento a costura se torna um
empreendimento muito lucrativo.

Com a revolução indus-
trial (na Inglaterra ela foi
feita baseada na produção
de tecidos), começou a ha-
ver uma grande padroniza-
ção da costura.

Hoje, a indústria da moda
incorporou parte da diferenci-
ação e a profissão encontra-se
em ascensão sendo que é cada

vez maior a exigência de mão de obra cada vez mais qualificada.

E é você tra-
balhador (a)
que faz desta
nossa profis-
são um dos pi-
lares de susten-
tação de nossa
economia!

68 ANOS DO SEU SINDICATO
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CURSO DE CIPA
Data: 25 à 29/10/10

Local: Sede do Sindicato - Horário: das 14h00 as 18h00

by Mário B. Silva

REUNIÃO DE OLT - ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO
Data: 08/10/10 (sexta-feira)

Local: Sede do Sindicato - Horário: das 18h00 as 19h00

INSCRIÇÕES PARA O ANO NOVO
Início: 04/10/10  - Término:  04/11/10 – Secretaria do
Sindicato de 2ª à 6ªfeira das 09h00 as18h30.
Sorteio será no dia 05/11/10 as 19h00 na sede do Sindicato. Somente
o próprio sócio poderá estar presente no sorteio. Pagamento do sorteado
terá até o dia 12/11/10. Chamada da suplência até 19/11/10 e o
pagamento será até 26/11/10. O sócio terá que ocupar 80% das vagas
do apartamento.

Eleições e Voto Consciente 

Acompanhe a tabela dos jogos e torça pelo seu time!
Os resultados das partidas estão disponíveis em nosso site:

www.costureirassp.org.br no link “esportes”.
Os jogos acontecem aos sábados na quadra da Associa-

ção Atlética São Paulo na Praça Bento de Camargo 162 (pró-
ximo ao metro Armênia).

Maiores informações na Secretaria de Esportes.

É muito comum ouvirmos que todos os políticos são
iguais e que o voto é apenas uma obrigação. Muitas pes-
soas não conhecem o poder do voto e o significado que a
política tem em suas vidas.

A IMPORTÂNCIA DO VOTO
Numa democracia, como ocorre no Brasil, as eleições são de

fundamental importância, além de representar um ato de cidada-
nia. Possibilitam a escolha de representantes e governantes que
fazem e executam leis que interferem diretamente em nossas vi-
das. Escolher um péssimo governante pode representar uma que-
da na qualidade de vida. Sem contar que são os políticos os geren-
ciadores dos impostos que nós pagamos. Devemos votar em polí-
ticos com um passado limpo e com propostas voltadas para a me-
lhoria de vida da coletividade.

VOTO CONSCIENTE
Em primeiro lugar temos que aceitar a idéia de que os políticos

não são todos iguais. Existem políticos corruptos e incompetentes,
porém muitos são dedicados e procuram fazer um bom trabalho
no cargo que exercem.

DURANTE A CAMPANHA
ELEITORAL

Nesta época é difícil tomar uma decisão,
pois os programas eleitorais nas emissoras
de rádio e tv parecem ser todos iguais. Pro-
cure entender os projetos e idéias do can-
didato que você pretende votar. Será que
há recursos disponíveis para que ele exe-
cute aquele projeto, caso chegue ao poder?
Nos mandatos anteriores ele cumpriu o que
prometeu? Estes questionamentos ajudam
muito na hora de escolher seu candidato. 

CONCLUSÃO
Como vimos, votar conscientemente dá um pouco de trabalho, po-

rém os resultados são positivos. O voto, numa democracia, é uma con-
quista do povo e deve ser usado com critério e responsabilidade. Votar
em qualquer um pode ter conseqüências negativas sérias no futuro,
sendo que depois é tarde para o arrependimento. 

CAMPEONATO DE FUTEBOL 2010
A 2ª FASE DO CAMPEONATO JÁ COMEÇOU!

JOGO DATA HORA CLUBE GOLS GOLS CLUBE

105 11/09 09:45 ADORO   COLORI DI MARE
106 11/09 10:30 B76   GANGSTER
107 11/09 11:15 MASH   SULAMERICANA
108 11/09 12:00 GAJANG   GRUPO LEAL
109 11/09 12:45 CRIATIF   STUDIO INTIMO
110 11/09 13:30 BIG BRANDS   KOUNTRI LINE
111 11/09 14:15 INNOCENCE   ESOTÉRICA
112 11/09 15:00 DIJTEXTIL   CHOCRIS
113 25/09 09:45 GANGSTER   COLORI DI MARE
114 25/09 10:30 CRIATIF   MB 2000
115 25/09 11:15 SULAMERICANA   GAJANG
116 25/09 12:00 BETELGEUSE   MASH
117 25/09 12:45 CHOCRIS   BIGBRANDS
118 25/09 13:30 ADORO   GISELE CECÍLIA A
119 25/09 14:15 STUDIO INTIMO   ESOTÉRICA
120 25/09 15:00 SAWARY B   DIJTEXTIL
121 02/10 09:45 GAJANG   MASH
122 02/10 10:30 BETELGEUSE   GRUPO LEAL
123 02/10 11:15 ADORO   GANGSTER
124 02/10 12:00 SAWARY B   BIGBRANDS
125 02/10 12:45 GISELE CECÍLIA A   B 76
126 02/10 13:30 ESOTÉRICA   CRIATIF
127 02/10 14:15 MB 2000   INNOCENCE
128 02/10 15:00 CHOCRIS   KOUNTRILINE
129 16/10 09:45 SULAMERICANA   BETELGEUSE
130 16/10 10:30 MASH   GRUPO LEAL
131 16/10 11:15 ADORO   B 76
132 16/10 12:00 STUDIO INTIMO   MB 2000
133 16/10 12:45 COLORI DI MARE   GISELE CECÍLIA A
134 16/10 13:30 CHOCRIS   SAWARY B
135 16/10 14:15 INNOCENCE   CRIATIF
136 16/10 15:00 DIJTEXTIL   KOUNTRI LINE
137 23/10 09:45 SULAMERICANA   GRUPO LEAL
138 23/10 10:30 COLORI DI MARE   B 76
139 23/10 11:15 BETELGEUSE   GAJANG
140 23/10 12:00 KOUNTRILINE   SAWARY B
141 23/10 12:45 GANGSTER   GISELE CECÍLIA A
142 23/10 13:30 ESOTÉRICA   MB 2000
143 23/10 14:15 STUDIO INTIMO   INNOCENCE
144 23/10 15:00 DIJTEXTIL   BIGBRANDS

FESTA DAS CRIANÇAS
Data:17/10/10 (domingo)
Local: Associação Atlética São Paulo – Pça Bento de Camargo,
162  Próximo ao metrô Armênia - Horário: das 09h00 as 16h00
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AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE SALÁRIOS. Como associado (a) do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, autorizo as empresas nas quais trabalhar  como empregado (a), para
os fins do art. 42 e 545 da Consolidação das Leis do Trabalho, o desconto em folha de pagamento das mensalidades associativas e contribuições de custeio, confederativa e/ou assistencial.

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO
Nome: 

Profissão:

End. (res.): 
______________________________________ nº

Fone:    Bairro:   CEP: ___________

Estado Civil:   Data de Nascimento:__________

RG:    CPF: ____________________________

Empresa: _________________________________________

End. (com.): _______________________________________

nº:_______ Bairro: __________________________________

Cidade: ________________________ CEP: ______________

Agora você tem a comodidade de dar entrada no seu

seguro desemprego na sede de nosso sindicato (tér-

reo). VEJA COMO: Para Dispensa sem justa causa

Código afastamento 01:  DOCUMENTOS NECES-
SÁRIOS PARA REQUERER O BENEFÍCIO

 Requerimento do Seguro Desemprego SD/CD

(via verde e marrom ), Cartão do PIS ou Cartão Ci-

dadão, Carteira de Trabalho CTPS,

Termo de Recisão de Contrato - TRCT devidamente quitado, Carteira

de identidade (RG) ou Certidão de Casamento, Carteira de Habilitação,

Reservista, Cartão do CPF 02 (dois) últimos Contracheques e o último

salário constante no TRCT, campo “Maior Remuneração”, Extrato da con-

ta do FGTS.

 Prazo para requerer o Seguro Desemprego
 De 07 a 120 dias  a contar da data da demissão

 

O SEU SINDICAO SEU SINDICAO SEU SINDICAO SEU SINDICAO SEU SINDICATTTTTO OFERECE MAISO OFERECE MAISO OFERECE MAISO OFERECE MAISO OFERECE MAIS
UM BENEFÍCIO PRA VOCÊUM BENEFÍCIO PRA VOCÊUM BENEFÍCIO PRA VOCÊUM BENEFÍCIO PRA VOCÊUM BENEFÍCIO PRA VOCÊ

De 06 a 11 meses trabalhados      03 parcelas

De 12 a 23 meses trabalhados      04 parcelas

Acima de 24 meses trabalhados   05 parcelas

 

SINDICATO AMPLIA ATENDIMENTO E OFERECE
MAIS COMODIDADE  A VOCÊ TRABALHADOR( A )

Buscando oferecer o que há de

melhor em estética visual a Projeto Saúde
Ocular - ÓTICA traz a você  trabalhador(a)

lançamentos de óculos com armações moderna e

lentes de qualidade. Traga sua receita (convênio,

rede pública  ou particular) PREÇO Á VISTA
OU PARCELADO A SUAS CONDIÇÕES.

Na sede do Sindicato- Térreo-3329-6369

JÁ FOI ASSOCIADO(A)       SIM  OU      NÃO

SINDICASINDICASINDICASINDICASINDICATTTTTO CIDO CIDO CIDO CIDO CIDADÃOADÃOADÃOADÃOADÃO

�

Relação de dependentes

Assinatura do associado

São Paulo, ______/______/______

Nome Grau de parentesco Data Nasc.:

Nome Grau de parentesco Data Nasc.:

Nome Grau de parentesco Data Nasc.:

Nome Grau de parentesco Data Nasc.:

Nome Grau de parentesco Data Nasc.:
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AGUARDE!
Em breve muitas novidades da

INTERMEDICA para você!

Na edição passada na matéria da Campanha do Agasalho deixa-
mos de registrar o apoio de duas empresas parceiras que colabora-

ram para o êxito deste trabalho. São elas:
Comercial So Malhas Ltda e Le Mark Industria Confecção Ltda

FALHA NOSSA

Vem aí o Costureiras FASHION HAIR!
Um espaço especial pra você

 FASHION HAIR!


