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As Conquistas em Nossas Mãos

gociações, obtendo,
ao final, importantes conquistas nas
cláusulas sociais e
econômicas e superando a intransigência dos patrões
e o cenário socioeconômico difícil.
As batalhas estão
sendo vencidas, uma
a uma, e não podemos enfraquecer jamais, pois as lutas
não cessam enquanto existir a disputa
entre capital e trabalho.
Do nosso lado devemos manter as
melhores virtudes dos grandes trabalhadores, que tem nas mãos o direito
de perseverar por respeito, valorização
e melhores condições de trabalho.
Esta categoria, que vem da máquina
de costura é inteligente, valente e não
se entrega, pois sabe a dimensão do
poder que está em suas mãos.
Avante, costureiras de
São Paulo e Osasco.
EUNICE CABRAL
PRESIDENTE

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

Desde que assumi a
presidência do Sindicato digo e afirmo
que a força desta
categoria está em
nossas mãos.
Ou seja, na minha,
nas dos diretores,
funcionários, e sobretudo, nas das
(dos) companheiras
(os), que atuam de
forma ativa no chão
de fábrica.
Esta corrente pra
frente devidamente
somada à unidade,
organização e inteligência estratégica,
nos tornou um corpo único e intransponível nas lutas e
mobilizações.
Com este lema em nossas mentes e
corações, temos fortalecido a categoria
e erguido tijolos cada vez mais sólidos
na base, lutando de forma implacável
por nossos objetivos.
Não por acaso, somos respeitados dentro do movimento sindical como uma
entidade que trabalha e não descansa
pelos seus representados, que acredita na
gente e nos acompanha para onde vamos.
Na Campanha Salarial deste ano levamos
este compromisso para as rodadas de ne-

Apresentação
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Campanha Salarial

Fechamos um grande acordo

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

Grandes benefícios para a categoria
SALÁRIOS EM GERAL

PISO NÃO QUALIFICADO

Aumento de 7,5%
Aumento Real de 1,7%

De R$ 823,00 para R$ 890,00

TETO SALARIAL

PISO QUALIFICADO

De R$ 2.800,00 para R$ 2.900,00

AUXÍLIO-CRECHE
De R$ 145,00 para R$ 160,00
Aumento de 10,34%
Período de 30 meses
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Aumento de 8,14%

De R$ 1.016,97 para R$ 1.120,00

Aumento de 10,13%

PISO DIFERENCIADO
De R$ 1.129,24 para R$ 1.220,00

Aumento de 8,03%

com reajuste salarial acima da inflação
Na Campanha Salarial 2014, a diretoria do Sindicato mostrou sua força e unidade fechando
mais um excelente acordo para a categoria.
Apesar das intransigências nas rodadas de negociações, fechamos o reajuste para os salários em
geral em 7,5%, com 1,7% de aumento real (veja
as demais conquistas econômicas na tabela).
Além disso, foram mantidas as demais cláusulas
da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, que
são resultado de um amplo trabalho do Sindicato pelo bem da categoria. “Foi um trabalho
bastante árduo, mas conseguimos marchar
ativos e pujantes na luta em torno de nossos
objetivos”, destacou a presidente Eunice Cabral.

Uma vitória com a cara
e o DNA da categoria!!!
Todos sabem que nossa categoria é formada
por gente batalhadora e guerreira, que não
brinca em serviço quando o assunto é lutar por
seus interesses.
Na Campanha Salarial, a unidade do chão de
fábrica, falou mais alto, com as (os) companheiros (as) se unindo ao Sindicato em todos
os enfrentamentos, sem exceção.
Este espírito foi determinante para a vitória
nas negociações, que ratificam o poder de
luta da categoria.

Grandes categorias profissionais estão com sua data-base
de negociação no mês de agosto.
No entanto, nenhuma delas obteve um acordo tão
expressivo quanto a nossa.

O reajuste acima da inflação do período e
mais aumento real é resultado do trabalho
sério e comprometido das lideranças durante
a Campanha Salarial 2014.

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

DAS CATEGORIAS COM A MESMA DATA-BASE
NOSSO ACORDO FOI UM DOS MAIORES
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Campanha Salarial

Série histórica de grandes

As vitórias obtidas na Campanha Salarial 2014, não são
obra do acaso, ou mesmo um
achismo qualquer.
A direção do Sindicato vem
trabalhando firme para atender
as necessidades da categoria.
Nos últimos sete anos, o piso
da categoria foi reajustado
em 51,36%, numa média de
7,33% por ano, ou seja, com

margem de índices acima da
inflação do período.
Todos os reajustes salariais
vieram acompanhados de
importantes aumentos reais,
que no total somam 12,5%
ou média de 1,78% ao ano,
equiparando em conquista a
setores estratégicos no polo
industrial nacional.
Para a presidente do Sindica-

to, Eunice Cabral, os números
comprovam o sucesso do trabalho realizado nas diferentes
esferas de discussões em defesa da categoria. “Atuamos
em um setor forte e estratégico para o desenvolvimento
do país, e por isso batalhamos
por benefícios que tragam
qualidade de vida aos (às)
trabalhadores (as)”.

NOSSO PISO É VALORIZADO FRENTE
AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL
Os reajustes salariais obtidos nas últimas Campanhas
Salariais foram excelentes,
se confrontados com a progressão do salário mínimo
nacional no mesmo período.

Entre 2008 a 2013, com luta
e mobilização conquistamos
u m re a j u ste a g re ga d o d e
43,86% diante dos 36,77% do
salário mínimo.
Portanto, nosso saldo é 7,09%

superior, mesmo em períodos onde a economia passou
por turbulências, com impacto negativo na produção
de diversos setores produtivos, dentre eles o vestuário.

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

COMPARATIVO ABAIXO MOSTRA
NOSSA FORÇA NAS NEGOCIAÇÕES
COSTUREIRAS...................................51,36%
SALÁRIO MÍNIMO.............................36,77%
SALDO SUPERIOR.............................14,59%
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conquistas para nossa categoria

ANO-BASE

ÍNDICE DE REAJUSTE
DA CATEGORIA

AUMENTO REAL

2008

8,50%

1,30%

2009

6,50%

2,06%

2010

6,76%

2011

8,50%

2012

5,00%

2013

8,60%

2,72%

2014

7,50%

1,70%

TOTAL:
51,36%

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

HISTÓRICO DE RESULTADOS POSITIVOS AO
FINAL DAS CAMPANHAS SALARIAIS

1,74%
1,78%
1,20%

TOTAL:
12,50%
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Entrevista

Unidade entre Sindicato e
tem sido determinante

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

Apesar do cenário não apresentar-se favorável ao setor de
vestuário, o Sindicato das Costureiras apostou na unidade e força
da categoria para sair vitoriosa da
Campanha Salarial 2014.
Os reajustes acima da inflação
nos salários, acordos de PLR,
auxílio-creche foram bastante
positivos.
A entidade foi linha de frente
em outras grandes jornadas
em defesa da categoria, com
a luta pelo trabalho decente,
saúde e segurança no trabalho, conscientização política,
enfim, mantendo o foco no
fortalecimento constante.
Além das conquistas, a presidente analisa outros pontos
importantes.
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Vestuário: A Campanha Salarial
2014 superou as expectativas?
EUNICE CABRAL: Sim, mas é
claro que eu queria obter mais
conquistas.
No entanto, analisando friamente os resultados de outras categorias, que inclusive fecharam
abaixo da inflação do período,
nossos números são positivos e
se destacam.
Além disso, para mim, o piso salarial não é apenas um salário. Ele
serve como parâmetro para que
os patrões não ofereçam acordos
menores que o piso nacional.
A categoria sai beneficiada desta
campanha com outros importantes avanços, como as negociações por empresa, ampliação
da cesta básica via sistema PAT,
auxílio-creche, por exemplo,
Vestuário: O que simboliza que se sobressaem diante do
“As Conquistas em Nossas cenário econômico adverso percebido neste ano com a inflação
Mãos”?
EUNICE CABRAL: Um Sindi- em alta constante.
cato não é formado apenas
por diretoria ou prédio. É Vestuário: Como estão as neuma somatória de esforços gociações de PLR no setor?
que conta com a unidade dos EUNICE CABRAL: Este trabalho,
trabalhadores, que precisam do qual muito nos orgulhamos,
estar permanentemente orga- tem angariado resultados posinizados e conscientes de seus tivos através de planejamento,
que começou tempos atrás em
direitos e deveres.
Então, o trabalhador e trabalha- algumas empresas do setor.
dora não devem achar que sou eu Os números de 800, 900, 1000
que faço ou tenho a obrigação de Reais tem sido possíveis, pois
resolver tudo sozinha. Não é isso. implementamos metas nas nePrecisamos estar juntos, uni- gociações num esforço conjundos, concentrados em nossos to entre direção do Sindicato,
objetivos, para enfrentar nos- comissão de trabalhadores, RH
das empresas e nossa consultoria
sos adversários.
Portanto, cada conquista obtida, que dá suporte.
nas lutas e mobilizações, aconte- Com organização e disciplina
ce em virtude de nosso empenho estamos melhorando as duas
pontas: os trabalhadores produe de mais ninguém.

zem melhor e a empresa torna-se
competitiva no mercado.
Nossa meta (a do Sindicato) é
ampliar as negociações por empresas, injetando esta metodologia de trabalho que está gerando
bons resultados, numa discussão
positiva e conjunta.
Vestuário: Quais os prognósticos do Sindicato pós eleições?
EUNICE CABRAL: Nós esperamos que o movimento sindical,
como um todo, não seja mais
enganado por um governo que
foi totalmente intransigente a
nossa pauta trabalhista.
Seguimos uma linha de corrente política, que defende a
continuidade com ampliação de
conquistas. A prática, no entanto, mostrou o contrário, com as
portas fechadas na nossa cara,
recebendo apenas “os convidados para a ceia do senhor”.
Eu sinceramente espero que o
próximo governo tenha um olhar
diferenciado para o movimento
sindical, nos respeitando como
centro legítimo de representação
em defesa dos trabalhadores.
As lideranças desejam apenas e
tão somente fazer parte de um
processo de discussão conjunta, onde os resultados possam
colaborar diretamente para o
desenvolvimento do país.
Vestuário: A Copa do Mundo
foi boa ou ruim para o setor?
Eunice Cabral: Foi péssima, pois
nosso setor parou, literalmente, em virtude da pouquíssima
demanda de produtos que
confeccionamos em nosso polo
industrial.

trabalhadores
em nossa jornada
Quem se beneficiou foram,
outra vez, os países do sudeste
asiático como China, Camboja,
Bangladesh, Tailândia, que
ficaram com o bolo quase inteiro da produção à custa da
exploração dos trabalhadores
em condições miseráveis.

Vestuário: Faça um balanço
das lutas e mobilizações das
quais o Sindicato participou
neste ano?
Eunice Cabral: O resultado dos
enfrentamos foi positivo, pois de
forma independente ou com a
parceria da Força Sindical fomos
à luta por nossas reivindicações.
Além disso, marchamos firme
contra a correção injusta da tabela do Imposto de Renda, que tira
mais dos trabalhadores, beneficiando as grandes fortunas, bem
como os juros altos que atrofiam
a expansão do setor.
Vestuário: E a luta pelas 40
horas semanais?
Eunice Cabral: É um dos pontos
mais relevantes da pauta trabalhista, que o Sindicato juntamente
com seus pares não deixará de

batalhar até que o governo promova a redução, que vai gerar
mais postos de trabalho e ampliar
a produção.
Vestuário: Como está a luta
do Sindicato em favor do
Trabalho Decente?
Eunice Cabral: As empresas devem tratar seus funcionários com
respeito e dignidade.
Para impedir qualquer ação contrária, o Sindicato tem combatido
de forma efetiva os maus patrões,
que tentam explorar seus trabalhadores para lucrar mais. No dia
07 de outubro participamos do
Dia Mundial em Defesa do Trabalho Decente mostrando que
este desafio é de ordem mundial,
onde todos nós devemos estar
unidos contra este crime que lesa
seres humanos.
Vestuário: E o trabalho de
CIPA nas empresas?
Eunice Cabral: Nossa ação em

favor da saúde e segurança dentro das fábricas é incansável, pois
beneficia ambos os envolvidos: os
patrões e os empregados. O Sindicato tem focado em reuniões,
cursos de Saúde e Segurança no
Trabalho, projeto de ergonomia
e outros eventos, orientando as
(os) nossas (os) companheiras
(os) sobre a prevenção de acidentes de trabalho, com melhor
qualidade de vida e aumento da
produção.
Vestuário: Presidente Eunice,
deixe um recado para os (as)
trabalhadores (as).
Eunice Cabral: Nosso setor é histórico, estratégico e importante,
vestindo todos os brasileiros,
indistintamente.
Se somos competentes para
produzir, somos muito melhores quando trabalhadores e
Sindicato se unem nas lutas e
mobilizações, pois as conquistas
estão em nossas mãos.

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

Vestuário: Para vencer este
problema, um dos caminhos
seria mais investimentos dos
empresários?
Eunice Cabral: Os empresários
do setor estão com o freio de
mão bem puxado, ou seja, não se
dispõem a prover investimentos
para driblar a crise.
Um dos motivos são os juros altos, que permitem aos empresários capitalizarem seus rendimentos no banco e não na produção.
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Manifestações

Nossa marca faz
do movimento

8ª MARCHA DA CLASSE TRABALHADORA
Mais de 40 mil trabalhadores e
lideranças sindicais invadiram
as ruas de São Paulo, numa demonstração de força e unidade
do movimento sindical, em 9
de abril.
O Sindicato das Costureiras,
como não poderia ser diferente,
desbravou sua bandeira com a
presidente Eunice Cabral exi-

gindo do governo federal atendimento as reivindicações da classe

trabalhadora, que há tempos
clama por respeito e valorização.

DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS DE
ACIDENTES NO TRABALHO EM SÃO PAULO

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

A direção do Sindicato tem trabalhado de
forma intensa em reuniões, atividades e
demais eventos voltados a questão dos
acidentes de trabalho com as (os) companheiras (os) no chão das fábricas.
Por este motivo, seu engajamento foi
total nas mobilizações que envolveram o
Dia Mundial em Memória às Vítimas de
Acidentes no Trabalho, em 28 de abril.

1º DE MAIO EM SÃO PAULO
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Avançar na Democracia com Desenvolvimento Social foi o lema que marcou
mais uma jornada histórica do 1º de
maio em São Paulo, na Praça Campo
de Bagatelle.
A presidente do Sindicato, da CONACCOVEST e vice da Força Sindical, Eunice
Cabral, em seu discurso enfatizou que o
Brasil não pode crescer sem investimentos na Educação, na Saúde, no Trabalho
e bem-estar dos cidadãos.

parte da história
sindical brasileiro

MOBILIZAÇÃO NA AVENIDA PAULISTA
CONTRA POLÍTICA ECONÔMICA DO GOVERNO

A equivocada política econômica do governo federal que,
valorizou os gastos desmedidos com a Copa do Mundo,
provocou grande manifesta-

ção liderada pela Força Sindical nas ruas de São Paulo, no
dia 6 de junho.
O Sindicato com suas lideranças e militantes foram atuantes

durante o protesto exigindo o
fim dos juros abusivos, salários
achatados, com investimentos voltados ao bem-estar da
classe trabalhadora.

No dia 07 de outubro, o Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, a Força Sindical, a
CONACCOVEST e as demais centrais realizaram
em frente à SRT-SP (Superintendência Regional
do Trabalho), no centro de São Paulo, a Jornada
Mundial pelo Trabalho Decente. O objetivo desta
mobilização foi o de fomentar o
debate para questões importantes como: o trabalho decente
sendo o meio de se alcançar uma
sociedade mais justa, combater
as desigualdades, o trabalho infantil e a discriminação no ambiente
de trabalho.
O Sindicato das Costureiras também realizou ações pontuais em
algumas empresas do setor.

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

JORNADA MUNDIAL PELO TRABALHO DECENTE
DO CHÃO DE FÁBRICA AO PODER PÚBLICO
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Dia Internacional da Mulher

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

No mês dedicado a todas
as mulheres, o sindicato
realizou diversas ações em
homenagens as nossas guerreiras companheiras de luta.
Uma delas foi realizada no
auditório do Sítio-Escola
“Itamar Barbosa de Oliveira”,

12

MULHERES: FORÇA E

em Mogi das Cruzes, quando
centenas de trabalhadoras,
sindicalistas, políticos, prestigiaram nosso evento e participaram dos grandes momentos
de reflexão proporcionados
pela palestra da jornalista
Joyce Moysés.

Também fomos às portas das
fábricas homenagear as trabalhadoras da categoria. Todas receberam flores, numa
forma singela de presentear
nossas companheiras.
“Viemos trocar flores por
sorrisos”, afirmou Eunice”.

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

INSPIRAÇÃO DE UMA CATEGORIA
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Seminário

CONHECIMENTO: O
CAMINHO DO CRESCIMENTO

O Sítio-Escola “Itamar Barbosa
de Oliveira”, localizado em Mogi
das Cruzes, tornou-se o espaço escolhido pela diretoria do
Sindicato para a “hora extra do
conhecimento”.
Neste amplo e moderno local, os (as) companheiras (os)
participam de diferentes tipos
de atividades sindicais em seu

auditório, como encontros,
seminários, palestras.
Segundo a presidente Eunice Cabral, o sítio-escola colabora de forma direta e efetiva para a formação
e maior qualificação da categoria,
“que estará forte e preparada para
as lutas e mobilizações”.
Enfim, convidamos todos a
integrar-se neste importante

compromisso do Sindicato, que
valoriza o conhecimento como
instrumento necessário e primordial para o fortalecimento
da categoria e crescimento profissional. “Buscar conhecimento
fortalece as discussões frente
aos desafios. Estamos convictos de que nossa luta não é em
vão”, afirma Eunice Cabral.

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

O QUE ESPERAR DO BRASIL EM 2014

GARANTIA DE MELHORIA NA SAÚDE DOS TRABALHADORES
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CAMPANHA SALARIAL 2014

RETRATOS DO BRASIL

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO

TRABALHO DECENTE
POLÍTICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR
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Serviços

Nossos números são impressionantes

Este ano foi marcado pelo grande
número de atendimentos aos associados. O maior de sua história!
Os números expressivos a seguir
ratificam a seriedade com a
qual a diretoria, liderada
pela presidente Eunice Cabral, tem zelado
pelo bem-estar da
categoria.

l Cardiologia: 765
l Clínico Geral: 4.982
l Dermatologista: 1.290
l Ginecologista: 2.182
l Oftalmologista: 2.694
l Ortopedista: 1.893
l Otorrino: 762
l Psicologia: 2.360
l Acupuntura: 1.440
l Pediatria: 837

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Neste departamento o Sindicato
oferece os serviços, ortodontia e
próteses.
No mesmo período atendemos
9.204 pacientes.
ATENDIMENTO JURÍDICO

SALÃO DE BELEZA

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

Abertura de Processos: 343 / Consultas
Trabalhistas: 1.560
Consultas Cíveis:
1.280 / Homologações: 9.900 Atendimentos no Balcão
para informações:
12.000

No salão Costureiras Fashion Hair os (as) associados (as) são atendidos em Reflexologia, Podologia, Cabelo em geral e Manicure.
SECRETARIA
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Emissão de carteiras de associados, reservas
na Colônia de Férias, cadastro,emissão de
guias, além de atendimento em geral.

Agradeço o voto de confiança, mais
do que especial, das Costureiras
de São Paulo e Osasco

capital e o trabalho, proporcionando condições
dignas de vida aos trabalhadores e trabalhadoras.
Nossa luta continua. Com o precioso auxílio das
costureiras de São Paulo, obtive 80. 344 votos.Desde já antecipo: essas companheiras, que fazem da
coragem instrumento de fé e raça por um estado
bandeirante mais humano e com menos diferenças sociais, terão significativo espaço em meu
gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo.
E mais: Atuaremos firmemente para que mais
representantes da classe trabalhadora ocupem
postos no sistema político do nosso País.
Agradeço às costureiras do fundo do meu coração.
Conto com vocês. Contem comigo.
E que Deus nos abençoe!
Ramalho da Construção
Presidente do Sintracon e Deputado Estadual

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

A categoria das costureiras, bravamente liderada por Eunice Cabral, uma das maiores lideranças sindicais do nosso País, foi decisiva não
só para a minha reeleição a deputado estadual
mas, principalmente, para que eu encontrasse
forças para suportar os momentos difíceis da
vitoriosa trajetória.
Ao longo de minha campanha, estive em
diversos locais de trabalho das costureiras,
dialogando e mais ouvindo do que falando,
pois, nesses encontros, recebi carinho, apoio
e muitas lições de vida.
O Sindicato dos Trabalhadores da Construção
Civil de São Paulo, que tenho a honra de presidir,
sempre caminhou lado a lado com a categoria
liderada por Eunice. Juntos, temos enfrentado
a intransigência dos patrões dentro da filosofia
comum de melhor equilibrar a balança entre o

Agradecimento
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Interação
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Ação Cidadania: cuidado e
bem-estar da categoria

Com satisfação a diretoria do
Sindicato promoveu o Ação
Cidadania, no decorrer do ano
na sede Bom Retiro.
C o m p a n h e i r o s ( a s ) fo r a m
contempladas(os) em mais
esta grande iniciativa da entidade, com tratamentos de
beleza, saúde e bem-estar,

sempre acompanhados de
momentos de alegria e confraternização.
Sorteio de vários brindes,
além do Sócio Seguro no
valor de R$ 1.000,00.
Para a presidente, Eunice
Cabral, o Ação Cidadania é
símbolo da unidade entre a

categoria e o Sindicato. “Esta
convivência respeitosa e sadia
demonstra cada vez mais que
nosso Sindicato é a casa dos
trabalhadores.
É sempre um prazer tê-los
conosco vivendo experiências
e compartilhando momentos
especiais”.

Campanha do Agasalho

Solidariedade e União movendo nossos ideais

Grandes parceiros nos ajudam a levar conforto a pessoas carentes. Nosso
agradecimento a todos que fizeram da Campanha do Agasalho um sucesso:

BRÁS
1. CONFECÇÕES ESOTÉRICA LTDA
2. NIAGARA INDUSTRIA MERCANTIL LTDA
3. CAMISETAS MAGIC CONFECÇÕES
4. LENE CONF. DE ROUPAS INFANTIS LTDA
5. RED 5 COM. IMP. EXP. VESTUÁRIO LTDA
6. DIA STAR CONFECÇÕES LTDA
7. CONFECÇÕES DE ROUPAS GLOBAL LTDA
8. ZITRO’OS IND. COM. CONFECÇÕES LTDA
9. ANIS RAZUCK IND. COMÉRCIO LTDA
10. CONFECÇÕES SHANES LTDA
ZONA LESTE
1. OXYRED IND. COM. CONFECÇÕES LTDA
2. KAMCY IND. COM. CONFECÇÕES LTDA
3. BORDA KORTE CONFECÇÕES LTDA

4. ARTIGO X INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA
5. KORTE & REKORTE CREAÇÕES LTDA
6. LE MARK INDUSTRIA CONFECÇÕES LTDA
7. ADESSO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
8. SAWARY CONFECÇÕES LTDA
9. MASH IND. E COM. LTDA
10. CONFECÇÕES 4R LTDA
11. NISHIMURA & MATSUI LTDA ME
ZONA SUL
1. NATIVE IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
2. MARK STIL CONFECÇÕES LTDA
3. BLEIZER IND. COM. DE ROUPAS LTDA
4. SANTIN & SANTIN CONF. COM. RPS LTDA
5. FERG’S INDUSTRIA COM ROUPAS LTDA
6. SURF CENTER IND. E COM. CONF. LTDA
MOÓCA
1. CLUBE DO BEBÊ CONFECÇÕES LTDA
2. GRAFITE CONFECÇÕES LTDA
3. MAG CONFECÇÕES LTDA
4. VESTEM IND. COM. CONFECÇÃO EPP
5. EVERBLUE CONFECÇÕES LTDA
6. INFANT-BABY CONFECÇÕES LTDA
7. CONF.S INFANTIS PARKINHO DO BEBÊ
8. AOYE CONFECÇÕES VESTUÁRIO LTDA
9. Y.K.Z CONFECÇÕES LTDA
10. PIXIE ARTEMODA LTDA
11. SS RIO CONFECÇÕES LTDA
12. CONFECÇÕES MEIMAR LTDA

13. SOMALHAS IND. COM. CONF. LTDA ME
14. PRATICANDO MODAS CONF. LTDA
15. MEIMAR CONFECÇÕES LTDA
16. INFANT-BABY CONFECÇÕES LTDA
OSASCO
1. NINA AGOSTINI
2. ANA LUCIA ALBUQUERQUE ME
3. ALTAIR CONFECÇÕES LTDA
BOM RETIRO
1. MALHARIA E CONF. POL SAR LTDA
2. M.V.S. IND. COM. CONFECÇÕES LTDA
3-TRICOSTYL MODAS LTDA
4. LIVIPEL IND. COM. CONFECÇÕES LTDA
LAPA
1. ORV CONFECÇÕES LTDA
2. SARYLON INDUSTRIA COM. LTDA
3. GUINHO´S CONFECÇÕES LTDA
4. CONFECÇÕES MONTE VERDE
5. B.S.W. CONFECÇÕES LTDA
6. FLPP CONF E COM LTDA ME
7. VILLARI IND. COM. ROUPAS LTDA
8. GCI CONF. DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA
9. PIATA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA
10. EVER KIDS CONFECÇÕES LTDA ME
11. CONFECÇÕES CARMILA LTDA
12. JACKIE-O MODAS E CONFECÇÕES LTDA
13. QUEENSTOWN IND. COM. CONF. LTDA
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ZONA NORTE
1. ESTRELINHA IND. COMÉRCIO LTDA
2. CAFS IND. COMÉRCIO C. LTDA
3. JAQUES CHAIM CONFECÇÕES LTDA
4. MALHARIA FIOTA IND. COMÉRCIO LTDA
5. ESCALA III IND. E COM. LTDA
6. BLUSH CONFECÇÕES LTDA
7. MILAMUR CONFECÇÕES LTDA
8. EMINENT CONFECÇÕES MODA LTDA
9. SINZATO INDÚSTRIA COMÉRCIO
10. BARREDS EST. CONFECÇÃO LTDA EPP
11. LCS SERVIÇOS DE COSTURA LTDA EPP
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Festa Junina

ARRAIÁ DAS COSTUREIRAS

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

O mês de junho foi marcado pela participação de centenas de trabalhadores (as) do nosso setor em nossa
festa junina.
Muita música com o grupo mais pagode, comidas típicas
da época (pipoca, quentão, vinho quente, algodão doce,
cachorro quente) e brincadeiras como pescaria e jogos
de argolas fizeram a alegria de todos.
Uma das grandes preocupações de nosso sindicato é com a
qualidade de vida do (a) trabalhador (a). proporcionar integração entre a entidade, categoria e seus familiares sempre
foi e continuará sendo uma de nossas principais metas!
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UMA TRADIÇÃO DE SUCESSO!
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Reuniões

Debates nas reuniões de OLT são
fundamentais para diminuição de acidentes

FOTO

A cada dois meses, sempre às
sextas-feiras, a diretoria do nosso Sindicato organiza reuniões
para que seja debatido o tema:
Organização e Segurança no
Ambiente de Trabalho.
Prestigiadas por centenas de
trabalhadores (as), o objetivo
desses encontros é orientar

nossos (as) companheiros (as)
sobre a importância e o conhecimento das normas de segurança e prevenção de acidentes
no local de trabalho.
Cada reunião de OLT (Organização no Local de Trabalho) é
marcada por um tema diferente
e estratégico, ministrada pelo

assessor sindical Edison Luiz
que orienta (os) (as) companheiros (as) da categoria.
Para a presidente Eunice Cabral,
“essas reuniões são fundamentais para os (as) trabalhadores
(as) terem o conhecimento
necessário para que acidentes
sejam prevenidos”.

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

Saúde e Segurança pelo bem-estar dos trabalhadores
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Buscando uma melhor qualidade de vida
dos(as) trabalhadores(as), nosso Sindicato,
bimestralmente, organiza reuniões de Saúde
e Segurança no Trabalho.
A participação dos (as) companheiros (as)
é sempre maciça durante as reuniões e,
também, muito importante pela questão
da saúde no ambiente de trabalho resultar
numa melhor produtividade e qualidade de
vida do (a) trabalhador (a).
Diversos temas são abordados durante as palestras e atividades promovidas, sempre com
o intuito de orientar de levar ao trabalhador
conhecimentos sobre as normas de Segurança, prevenção de acidentes, entre outros
temas de destaque.

“Quando há prevenção, a chance do acidente ocorrer
diminui consideravelmente”, afirmou Eunice Cabral.

Sindicato na luta contra
o assédio moral
digno no ambiente de trabalho.
Esta epidemia não se restringe
apenas a nossa categoria, pois
no Brasil ¼ dos 83 milhões de
trabalhadores com carteira assinada sofreram ou ainda sofrem
algum tipo de assédio moral.
Para combater este crime de forma efetiva, a presidente Eunice
Cabral levou os casos relatados
ao Ministério Público, que determinou a participação
da categoria em
palestras específicas sobre o tema.
Desde então, fora m re a l i za d a s

duas palestras, em 13 e 27 de
junho, respectivamente, onde
as (os) presentes receberam
diversas orientações para se
defender do assédio moral. “O
conhecimento permite nossa
defesa contra todos os inimigos
que surgirem, especialmente o
assédio moral que nos ofende
profundamente”, destacou
Eunice Cabral.

Lado a lado na luta por novas
conquistas para os trabalhadores
É com imenso orgulho e
grande satisfação que tenho
a companheira Eunice Cabral
como amiga e parceira nas
inúmeras jornadas de lutas
em prol dos trabalhadores e
trabalhadoras.
Falo com propriedade, porque conheço Eunice muito
antes dela assumir essa
grande responsabilidade
de liderar o Sindicato das
Costureiras de São Paulo e
Osasco. Mesmo estando em
categorias diferentes (ela
atuando no vestuário e eu
nos brinquedos), sempre
estivemos lutando lado a
lado, com muita garra, con-

tra os problemas enfrentados
por nossas categorias, principalmente, no que diz respeito
à importação desenfreada dos
produtos oriundos do mercado
asiático que invadem nosso país
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e, consequentemente, causam
prejuízos enormes aos trabalhadores da nossa categoria.
Por isso, estamos sempre nos
ajudando e lutando lado a
lado na Força Sindical, onde
somos dirigentes, ou nos nossos respectivos Sindicatos que
presidimos, continuaremos
firmes e fortes ao lado dos
(as) trabalhadores (as), sempre
buscando novas conquistas e
ampliação de benefícios.
Maria Auxiliadora dos Santos, presidente do Sindicato dos Instrumentos
Musicais e Brinquedos do Estado de
São Paulo e Secretária de Políticas para
Mulheres da Força Sindical
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O assédio moral, por causa e
efeito, continua sendo um dos
grandes males que assolam a
nossa categoria. Não por acaso,
este problema é denunciado
constantemente pelas (os) companheiras (os) aos diretores no
Sindicato, que vão pra cima tanto de chefes quanto de patrões
exigindo respeito e tratamento

Assédio Moral
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Questão Mundial
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O Fantasma China
assombra o nosso setor

Os tempos passam, os governos mudam suas lideranças e
cores políticas, mas o fantasma
chamado China persiste em
assombrar o crescimento do
nosso setor.
O governo asiático para ganhar
espaço dentro do cenário internacional, e impor-se como
grande dragão no segmento,
estabeleceu uma metodologia
de mercado exploratória para o
consumo interno e desleal além
de suas fronteiras.
Recente levantamento realizado
pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) listou as
principais antipráticas que dão à
China a força para competir de
forma tão intensa com outros
mercados mundo afora.
Começa (como já dissemos)
pelo apoio irrestrito do governo
central, que subvaloriza a moeda e injeta os mais variados subsídios em prol do aceleramento
industrial, como os benefícios
tarifários que retornam as empresas, bem como empréstimos
não pagos.
Fecha os olhos não exigindo a
aplicação de leis trabalhistas (remuneração mensal, recolhimento previdenciário, dentre outros),
cujo resultado é a exploração da
mão-de-obra, que se empolam
em fábricas em nenhuma norma
vigente de segurança.
Não existe qualquer preocupação
com a questão ambiental, estando as empresa do setor livre para

INDIGNAÇÃO... FOI
O SENTIMENTO DE
TRABALHADORES,
EMPRESÁRIO E
SINDICALISTAS QUE
ESTIVERAM REUNIDOS
NO DIA 27 DE
OUTUBRO,
NA ABERTURA DA
GOTEX SHOW 2014

degradarem o meio ambiente em
nome da produção a todo custo.
Este quadro retratado pelo
departamento, segundo a presidente do Sindicato, Eunice
Cabral, deveria ser motivo de
impedimento dos órgãos competentes em solo chinês. “Suas
práticas comerciais nefastas,
apoiadas inclusive pelo Brasil,
atenta contra a vida e a dignidade de milhares de trabalhadores e cidadãos explorados de
forma covarde”.

DUAS REALIDADES COMPLETAMENTE DIFERENTES
Enquanto a China segue caravela firme pelo setor à custa de
práticas espúrias, o governo brasileiro insiste em estrangular
nosso desenvolvimento em nome de acordos comerciais, beneficiando a outros setores como os da carne, por exemplo.
Para Eunice, a saída para o fortalecimento do setor com geração de empregos deve vir da unidade entre as entidades
militantes, que devem cobrar medidas efetivas de protecionismo. “Temos o poder nas mãos e devemos exigir ações que
nos livrem do ataque predatório de produtos importados, que
chegam sem qualidade e com preço de miséria em nosso país”.

Copa do Mundo deixa legado
negativo para o setor no Brasil

mente o setor, a área de varejo
também foi sensivelmente afetada com a Copa, tendo em vista o
fechamento das lojas durante os
jogos e a preferência dos consumidores por outras demandas,
como alimentos e produtos
eletroeletrônicos.
“Esta somatória de fatores
tem rebatimento negativo nas
linhas de produção pela baixa
demanda, que criam menos,
sem espaço para abertura de
novos postos e outros benefícios aos trabalhadores”.

Até mesmo a empresa de material esportivo oficial do evento, a
Adidas, demandou quase totalidade de produtos (bolas, uniformes, roupas e demais artigos)
de outros países, sobretudo os
asiáticos na qual apenas a China
detém 25% da produção.
“Nosso polo industrial poderia
ter sido estimulado com a demanda de tantos produtos e
artigos, que vieram do exterior,
sem nenhuma ação efetiva
do governo federal em nossa
defesa”, criticou Eunice Cabral.
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A realização da Copa do Mundo
FIFA 2014 foi vantajosa para os
banqueiros, corporações patrocinadoras, governo federal e a
própria organizadora do evento.
O setor vestuário, no entanto,
não tem motivos para comemorar, pois uma vez sofreu com ataque predatório dos importados
da má qualidade, que aportaram
livremente em nosso país.
Maior fatia dos artigos comercializados no varejo (camisetas, bonés, bandeiras e outros) tiveram
como procedência vários países
do sudeste asiático, obviamente
liderados pela China.
Este cenário, segundo a presidente do Sindicato,Eunice
Cabral, “atrofiou a produção
interna”, que ficou bem abaixo
do esperado. Resultado: “não
houve grandes investimentos
em mão-de-obra e nem valorização dos que permaneceram”.
Não bastasse a política interna
equivocada, que lesa violenta-

Balanço do Mundial
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Aposentados

A Força Ativa da Vida

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

O Departamento dos Aposentados do Sindicato das Costureiras
de São Paulo e Osasco promove
todas as últimas terças-feiras de
cada mês reuniões com intuito
de proporcionar momentos de
integração e alegria entre nossas (os) companheiras (os) da
melhor idade.
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Sempre com presença ativa e
maciça nos: Seminários, Manifestações, Festa Junina e das Crianças, Ação Cidadania, entre outras
atividades este Departamento é
referência de força e garra.
Além disso, como não poderia
faltar, promovemos nossa tradicional Excursão para Colônia
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de Férias, na Praia Grande, onde
organizamos Bingo, Jogos de Cartas, Dominó e ainda soltamos a
voz no Karaokê, proporcionando
momentos de muita diversão. “A
participação delas nas lutas e em
nossos eventos é fundamental. O
nosso sindicato é o que por ter
esse departamento tão ativo das
companheiras da melhor idade”,
afirmou Eunice Cabral.
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Democracia
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Eleições: a voz do povo nas urnas

As eleições de outubro foram
um grande marco na recente
História Republicana do Brasil!
De forma democrática, foram
eleitos: Presidente da República, Governadores, Deputados
Federais, Senadores e Deputados Estaduais, impondo novo
arranjo na estrutura de poder
em nosso país.
Independentemente das escolhas que fizemos, devemos
acatar e respeitar o resultado
das urnas e ainda cobrar dos
candidatos que foram eleitos

os compromissos assumidos
em campanha, principalmente do executivo federal e do
parlamento. Precisamos de
soluções rápidas para a pauta
trabalhista e social, que ainda estão pendentes, apesar
de todas as mobilizações que
as entidades sindicais têm
realizado ao longo dos anos.
Lembremos-nos de reivindicações antigas que permanecem
pendentes como: a insuportável carga de impostos que
pesa sobre quem trabalha e

produz, o fim do fator previdenciário, mais investimentos
em saúde e educação, a falta
de investimento em qualificação profissional, e a mais
importante de todas as reformas: a reforma política (com
plebiscito ou referendo).
Tudo isso deve ser encarado
como prioridade pelo Governo
Federal e o Congresso Nacional, para que se combata a
corrupção e as relações promíscuas entre o estado e o
setor privado.

Inquestionável a importância do Sindicato das
Costureiras de São Paulo
e Osasco no contexto do
movimento sindical brasileiro. Assim como também inquestionáveis são
a liderança, a coragem, o
protagonismo e o empreendedorismo de Eunice
Cabral, presidenta da entidade sindical, e de sua
diretoria, cujas decisões
sempre foram pautadas
pela forma democrática
e capacidade organizativa.
Participamos, lado a lado,
de grandes lutas travadas
na defesa dos direitos
dos trabalhadores e frente às grandes questões
em nível nacional. Assim
como foram muitas as
conquistas alcançadas,
de forma conjunta e por
meio de muita dedicação
e esforço, que culminaram
por favorecer não apenas
a categoria que cada um de nós
representa, enquanto dirigentes sindicais, mas a toda a classe trabalhadora e à sociedade
como um todo.
O Sindicato das Costureiras
sempre demonstrou preocupação, por exemplo, quanto
à questão das mulheres, do
combate às mais diversas for-

mas de desigualdades, à oferta
de cursos de qualificação e requalificação profissionais para
trabalhadores da ativa e jovens
em busca do primeiro emprego,
a opções de lazer, à valorização
dos aposentados e das aposentadorias, entre tantas outras
demandas, sem nunca ter-se
descuidado dos interesses da
categoria que representa.

Ponto de Vista
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Sindicato das Costureiras:
uma história de lutas e
grandes conquistas

Em suma, foram muitas e longas as caminhadas realizadas
lado a lado. E muitas outras
ainda estão por vir, esperando
poder contar, sempre, com o
precioso apoio dessa entidade
de lutas e de conquistas.
Paulo Pereira da Silva – Paulinho
Deputado Federal e Presidente
do Solidariedade
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Tradição
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Festa das Crianças: sonhos
que renovam a esperança
de um mundo melhor

Milhares de pessoas lotaram o
Clube Juventus, no último dia
28 de setembro. O espaço foi
palco de mais uma inesquecível festa de nossa categoria
em comemoração ao Dia da
Criança. A criançada se divertiu em brinquedos como:
ca m a e l á st i ca , p u l a - p u l a ,
piscina de bolinhas, esculturas em balões e pinturas
artísticas, além de diversas
atrações artísticas, entre elas:
Show dos Minions, Peppa Pig
e George, e Frozen.
A abertura do evento ficou
por conta da Aldeia do Futuro que apresentou show de

dança e também garantiu a
diversão das crianças com
diversas brincadeiras.
Além disso, os shows do grupo
Mais Pagode, a dupla sertaneja João Carlos e Cristiano,
e a atração principal, o grupo
Katinguelê animaram a festa.
Delícias como: algodão-doce,
pipoca e cachorro quente
fizeram a alegria de adultos
e crianças. A entrega dos
presentes também foi um
momento de muita expectativa, além do sorteio de
inúmeros prêmios como: bicicletas, notebook, celulares
entre outros.

tacou a necessidade
de valorização das
crianças. “Uma dessas crianças pode
ser o (a) futuro (a)
presidente do nosso país. Temos que
trabalhar por eles
(as) e para eles
(as)”, finalizou.
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Destaque também para o sorteio de prêmios especiais: a
TV de LED de 32 polegadas e
o sorteio de três cheques de
R$ 1.000,00 do Sócio-Seguro.
Estiveram presentes parlamentares, sindicalistas e companheiros (as) de luta. A presidente da
entidade Eunice Cabral agradeceu a presença de todos e des-

31

PLR

Avanços na Participação de Lucros e
Resultados são fruto de planejamento

A cada ano que passa cresce o
número de pagamentos de PLR
(Participação dos Trabalhadores nos Lucros e Resultados),
nas empresas dos diversos
setores de nossa base.
A atual legislação (Lei
12.832/2013) respalda o trabalho do Sindicato nesse campo,
mas não basta existir a Lei, é
preciso cumpri-la. Nesse contexto, a direção do nosso Sindicato
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prêmios, onde não existem planos de metas, negociamos a
premiação.
Além disso, temos todo um
trabalho de assessoramento
e comunicação para apoiar os
trabalhos de implantação da PLR
nas empresas.
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não poupa esforços, pois temos
realizado Seminários de atualização com diretoria e assessoria
e preparando as comissões de
negociações dos planos de meta

nossa estratégia é clara:
onde existem planos
de metas, nós sentamos com as comissões
e negociamos metas e

O Sindicato das Costureiras de São
Paulo e Osasco tem conquistado
excelentes reajustes salariais nos
últimos anos, frutos do trabalho
desenvolvido pela entidade nas
negociações com os patrões e na
mobilização dos trabalhadores nas
bases. A unidade dos Sindicatos
do setor, junto com a nossa Força
sindical, também influencia muito
para este resultado. Temos um
lema: “Juntos, somos fortes!”.
Quem olha este trabalho desenvolvido hoje pelo Sindicato, pela
Conaccovest – Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário,
Couro e Calçados – e pela Força
Sindical, pode até imaginar que
tudo é muito fácil porque não tem
ideia da batalha que enfrentamos
para ter um Sindicato constituído
e para manter toda a estrutura
sindical, que negocia benefícios
para sua categoria.
O setor têxtil e de vestuário foi
um dos primeiros ramos da industrialização no Brasil. E cada conquista – melhoria nas condições
de trabalho, jornada semanal de
trabalho, formalização na carteira profissional, férias, 13º salário, auxílio-maternidade,
auxílio-creche – foi obtida com anos de lutas,
greves, manifestações e protestos.
A luta do Sindicato das Costureiras não se
resume a aumento real de salário. Esta entidade, integrada por sindicalistas combativos
e guerreiros, sempre vai mais além. Negocia
com empresários e governo a manutenção
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Conquistas resultam de
ações de um Sindicato
forte e combativo

das fábricas no Brasil para gerar empregos para
os brasileiros, negocia a implantação de projetos
de ergonomia, realiza cursos de qualificação e
debate, no Brasil e no exterior, melhores condições para os trabalhadores. Parabenizo a Eunice
Cabral e toda a sua diretoria.
Miguel Torres
Presidente da Força Sindical
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Curso

Cipa: a prevenção em primeiro lugar

Formandos - Abril 2014
Anualmente, o Sindicato
das Costureiras de São
Paulo e Osasco realiza
três edições do Curso de
Cipa (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes). Isto garante a centenas de trabalhadores (as)
formação e capacitação
de qualidade.
Durante essas edições,

Formandos - julho 2014

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

Formandos - Outubro 2014
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são ministradas pela empresa Finkler – Serviço Especializado em Segurança
do Trabalho – SESMT aulas
práticas, dinâmicas, simulando o dia a dia nas fábricas,
vivenciadas por nossos (as)
companheiros (as). Tudo
isso reflete diretamente na
qualidade de vida e num am-

biente de trabalho mais seguro
para os (as) nossos (as) companheiros (as).Por isso, a cada ano
intensifica a formação de mais e
mais Cipeiros.
“A saúde é o nosso bem mais
precioso. É muito importante
esse trabalho de conscientização que fazemos”, afirmou
Eunice Cabral.

Sócio Seguro valoriza a categoria

Prêmio

Premiar todos àqueles associados que estão rigorosamente
em dia com suas contribuições
sindicais. Este é o objetivo da
direção do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco ao
criar o benefício Sócio Seguro

“Levei um
susto!
foi uma
surpresa”

“Este dinheiro
chegou na hora
certa. Vou sair
do sufoco”

“Estou muito feliz. Este dinheiro chegou junto com o
nascimento do meu filho”

poder concorrer ao prêmio.
“É muito gratificante ver o semblante de felicidade dos associados que são sorteados. Essa é a
prova de que vale muito a pena
ser sócio do Sindicato das Costureiras”, afirmou Eunice Cabral.

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

em parceria com a Seguradora
Costa & Parra.
Mensalmente são sorteados
quatro prêmios no valor de R$
1.000,00 para os companheiros
(as) da entidade.
Portanto, trabalhador (a), você
que não está com sua contribuição em dia, procure regularizar
sua situação. Aquele que não é
sindicalizado, procure nossa entidade e sindicalize-se, para você
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Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer

10ª Edição do
Campeonato de Futebol
Valorizar a prática esportiva também é uma das
prioridades da direção do Sindicato. Por isso, a
Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer encara
como tradição a realização do Campeonato de
Futebol Society das Costureiras, que em 2014
chegou a 10ª edição do torneio.
Com a coordenação dos companheiros Wagner, Valéria, Jonas, Mauro e Ronaldo, nosso
Campeonato mostrou, mais uma vez ser um
grande sucesso. Na edição de 2014, tivemos a
participação de 36 equipes e cerca de 400 jogadores inscritos (Lembrando: para participar
do Campeonato é necessário ser associado do
Sindicato). Ao longo dos 6 meses de disputa,
foram realizados 115 jogos, sempre na Associação Atlética São Paulo, e marcados mais de
600 gols. As partidas são sempre disputadas
em clima de grande espírito esportivo e de
muita lealdade entre os jogadores. Além do
ambiente de integração e descontração que
ocorre entre a categoria e seus familiares.

“O semblante de satisfação de todos que participam
do Campeonato é muito gratificante. Isso nos motiva
ainda mais a continuar esse trabalho”, afirma a presidente Eunice Cabral.

Trabalhando lado a lado com o Sindicato
das Costureiras no combate ao Trabalho Precário

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

IndustriALL GLOBAL UNION
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Existem dois tipos de indústria do vestuário no Brasil: uma é estável, viável,
e proporciona emprego decente. A outra é precária, muitas vezes ilegal, que
oferece além dos baixos salários, más condições de trabalho.
O emprego precário é um câncer que afeta tanto os trabalhadores legalizados
como os ilegais. Sua expansão continua sendo uma das maiores ameaças
que os sindicatos enfrentam, deteriorando o trabalho seguro, os salários e
as condições de trabalho, além de ameaçar a capacidade de organizar a luta
coletiva para defender os direitos trabalhistas.
A IndustriALL Global Union apoia o Sindicato das Costureiras de São Paulo e
Osasco em seus desafios na luta contra o trabalho precário e a grande cadeia
de subcontratação para promover a sustentabilidade da indústria nacional.
Estamos muito satisfeitos de trabalhar com este sindicato, especialmente na
questão do trabalho precário, focados em práticas estratégicas para limitar
estas ações através da regulamentação e da negociação coletiva, para assegurar igualdade de salários e condições de trabalho, e principalmente para
organizar os trabalhadores que sofrem com esta situação, ajudando-os na
negociação de seus salários e direitos.

Laura Carter
Secretária Regional
Adjunta Oficina Regional
para América Latina e
Caribe IndustriALL
Global Union

Colônia de Férias: Recanto de
lazer e descanso

Foto 36

Sindicato. Levantamento
recente da secretaria do
Sindicato informa que passam semanalmente pela colônia algo em torno de 200
associados e dependentes.

Não por acaso, a presidente
Eunice Cabral destaca que estes
espaços “são um dos mais modernos e amplos do movimento
sindical”, pois “respeita a qualidade de vida da categoria”.

Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

O investimento do Sindicato
pelo bem da categoria não se
restringem apenas aos serviços
oferecidos na sede e subsede.
Os (As) companheiros (as) também são contemplados com
os equipamentos para lazer e
descanso existentes na Colônia
de Férias em Praia Grande.
A moderna infraestrutura da
Colônia de Férias colocada à disposição da categoria é formada
por 46 apartamentos totalmente mobiliados, além de outros
equipamentos como piscinas
adulto e infantil, lanchonete,
salão de jogos e muito mais.
Na alta temporada, a Colônia
de Férias fica completamente
tomada pelos (as) companheiros
(as), que desfrutam deste importante benefício oferecido pelo

Lazer
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Instrução

Sítio Escola: espaço de
descanso e conhecimento

O Sítio Escola Itamar Barbosa de
Oliveira, em Mogi das Cruzes, foi
uma das grandes conquistas do
nosso Sindicato.
Disponibilizamos de moderna
infraestrutura com 20 chalés mobiliados, piscina adulto e infantil
com toboágua, refeitório,
campo de futebol, auditório
e muito mais.
É neste local especialmente reservado para o investimento no conhecimento,
que promovemos Seminários, Confraternização de
Final de ano, Congressos,
Encontros, tudo isso para o
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usufruto dos (as) trabalhadores
(as) da nossa categoria.
“Proporcionar grandes momentos de aprendizado, diversão
e descanso para os (as) companheiros (as) da categoria é
motivo de muita alegria para
todos que fazem parte da diretoria do Sindicato das Costureiras”, afirmou Eunice Cabral.
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