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alEGria E Muita diVErsão ForaM
dEstaQuEs na FEsta das crianças
No dia 20 de outubro, a Associação Atlética São Paulo foi
palco de mais uma festa inesquecível da nossa categoria
em comemoração ao Dia da
Criança. Cerca de quatro mil
pessoas, participaram deste
grande evento promovido pelo
Sindicato das Costureiras de
São Paulo e Osasco.
Atrações artísticas entre elas:
Aldeia do Futuro, Chiquititas e
Parada Disney; além dos shows
do grupo Mais Pagode, a dupla
sertaneja Luiz Fernando e Gustavo, e Latitude 10, animaram a
festa. Muita brincadeira, diversão e delícias como: algodão-doce,
pipoca, cachorro quente, fizeram
a alegria de todos. As crianças
foram presenteadas, além do
sorteio de inúmeros prêmios, bicicletas, notebook, celulares entre
outros; além do prêmio especial, a
TV de LED de 32 polegadas.
Diversas autoridades estiveram
presentes, com destaque para:
o Deputado Federal e Presidente da Força Sindical, Paulo
Pereira da Silva, o Paulinho;

o ex-vereador de São Paulo,
Cláudio Prado; o Presidente do
Sindicato da Construção Civil e
Deputado Estadual, Antonio de
Sousa Ramalho; o Presidente
do Sindicato dos Têxteis de São
Paulo, Sergio Marques; o Presidente da FETINCCCOVEST,
Reginaldo Arantes; o Presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Paulo e Mogi das Cruzes,
Miguel Torres e o Presidente do
Sindicato do Vestuário de Limeira, Joel Herculano da Silva.
“Foi uma linda festa para as
nossas crianças e estamos felizes de ter contribuído para a
integração dos companheiros
da categoria com o nosso Sindicato”, finalizou a presidente
Eunice Cabral.

Ganhador do notebook - Davi T. Rodrigues

Ganhadora da TV - Marcia Patricia
Santiago - Empresa: Andrea Campos

EntEnda os riscos da dEsindustrialização
A redução da produção industrial de um país é caracterizada
como desindustrialização.
A partir do momento que um país
torna-se menos competitivo e mais
caro para produzir algum bem,
corre o risco de iniciar um processo de desindustrialização.
Este “fantasma” começou a ser
percebidos no Brasil nos últimos
anos, quando a valorização do real
e a invasão dos produtos chineses
no país desequilibraram o ritmo
produtivo de nossas indústrias
para o mercado interno e externo.
A desindustrialização que afeta
as nossas empresas também se

refere à desnacionalização da
produção. Isto quer dizer: perder espaço para os importados.
Esse cenário de perdas gera impactos negativos sobre o desenvolvimento socioeconômico, a
geração de emprego, valorização
salarial, saúde e interfere em
outras questões sociais, como a
violência.
O Brasil tem sentido os efeitos da
desindustrialização ao manter
relações comerciais com os países
asiáticos, relações que afetam o
produto brasileiro num momento
de baixa competitividade tecnológica, trabalhista e cambial em

comparação às condições de produção das indústrias de lá. É muito
mais barato produzir na Ásia e
dela comprar do que produzir e
exportar a partir do Brasil.
Para que as importações não
prejudiquem ainda mais nosso
setor, torna-se necessário a aplicação de políticas que limitem as
importações.
Não dá mais para suportar esta
situação. Vamos lutar por nossos
empregos!
Eunice Cabral
Presidente
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ato mobiliza trabalhadores(as) na
Jornada Mundial pelo trabalho decente

O movimento sindical fez um ato
na Avenida Paulista pela defesa
de melhorias nas condições trabalho, como parte da Jornada
Mundial pelo Trabalho Decente,
no último dia 07/10 em várias
partes do mundo.
A manifestação aconteceu em
diversos pontos da cidade e
nossa categoria se concentrou
em peso na região da Paulista.
Segundo Eunice Cabral, presi-

dente do nosso sindicato e vice-presidente da Força Sindical,
a campanha mundial foi pela
regularização do trabalho,
sobretudo nos países mais
pobres. “Com a globalização,
as empresas normalmente
procuram onde tem menos organização, onde a legislação é
fraca em relação aos trabalhadores, por isso essa campanha
mundial”, disse ela.

No Brasil, participam a Força Sindical, a Central Única
dos Trabalhadores (CUT) e a
União Geral dos Trabalhadores
(UGT), que são filiadas à Confederação Sindical Internacional.
De acordo com os organizadores, os atos foram articulados
com a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Para o secretário geral do nosso
sindicato, Elias Ferreira, o Bra-

sil precisa corrigir distorções
como a falta de registro em
carteira profissional, que faz
o trabalhador perder vários
direitos; o reconhecimento das
convenções coletivas, permitindo melhorias de condições
de trabalho, de jornada e no
pagamento de horas extras; a
redução das demissões imotivadas; e o combate ao trabalho
escravo e infantil.

INDIGNAÇÃO COM AS IMPORTAÇÕES UNE EMPRESÁRIOS,
SINDICALISTAS E TRABALHADORES EM PROTESTO

A Conaccovest, Força Sindical,
ABIT e os Sindicatos patronais
junto com o setor têxtil, vestuário e os trabalhadores num
ato de indignação contra a
importação desenfreada de
produtos chineses, que estão
provocando o fechamento
de empresas e, consequentemente, de empregos no Brasil

www.costureirassp.org.br
sindicato@costureirassp.org.br

bloqueou no dia 23 de outubro
o acesso da GoTexShow, uma
feira de produtos chineses
no Palácio das Convenções do
Anhembi, em São Paulo.
Trabalhadores, atores vestidos
de chineses e empresários participaram da manifestação.
O protesto tem como bandeira a competitividade desleal
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com os produtos asiáticos e
as aberrações sofridas, principalmente pelo setor têxtil e
de confecção que encontra nos
altos impostos e na disparidade
cambial seu maior desafio.
“O Brasil precisa apenas ter
política séria para defender
a empresa nacional para que
possamos ter condições iguais

para concorrer com os produtos importados dentro do País”,
declarou Eunice Cabral, presidente da Conaccovest (Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do
Setor Têxtil, Vestuário, Couro e
Calçados) e também presidente
do Sindicato das Costureiras de
São Paulo e Osasco.
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A Força Sindical, entidades de
trabalhadores e associações
empresariais vão deflagrar uma
manifestação de protesto, nesta
quarta-feira, em frente o Palácio de Convenções do Anhembi,
durante a abertura da feira chinesa, GoTex Show 2013. Será o
‘Grito de Alerta do Setor’.
Vamos mostrar a nossa indignação contra as importações
sem controle de produtos têxteis
e confecções que vêm da China e
da Índia. Esta política tem provocado a desindustrialização,
desemprego e redução da renda. A feira promete descobrir “o
caminho das importações para
os grandes varejistas”. É uma

grande provocação.
Defendemos as indústrias para
manter e gerar postos de trabalho. Não podemos mais permitir
a invasão desenfreada dos produtos estrangeiros que resulta
na quebra das indústrias e na
perda de milhares de empregos. É um absurdo que a cada
minuto 1,6 emprego deixa de ser
criado ou é perdido por conta
das importações.
Dados do IBGE mostram que o
setor têxtil e confecções demitiu
cerca de 55 mil trabalhadores de
janeiro a setembro de 2013. Poderia ter gerado 600 mil postos de
trabalho, segundo os empresários.
O governo precisa tomar provi-

dências porque já não há mais
concorrência entre as empresas
nacionais e a indústria asiática,
que pratica o dumping cambial, ambiental e trabalhista.
Medidas como a desoneração
da Previdência sobre a folha de
pagamento e a alíquota zero na
importação de fibra de algodão,
já aprovadas pelo governo federal, são iniciativas excelentes,
porém insuficientes.
Defendemos medidas mais
amplas, como o fim das importações ilegais, redução da taxa
de juros para 9% ao ano, a fim
de revitalizar as empresas brasileiras, e apoio financeiro para
capital de giro.
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Paulo P. da Silva, o Paulinho, presidente
da Força Sindical e Deputado Federal

discriMinação E assÉdio Moral rEsultaM EM ação do MinistÉrio PÚBlico
Uma denúncia feita ao nosso
sindicato resultou em ação que
protege os direitos dos companheiros (as) da Empresa Criatiff
Ind Com de Roupas Ltda, situada
na região da Lapa – São Paulo.
Práticas de assédio moral, racial,
desigualdade de tratamento,
deficiência física, entre outras resultaram numa ação pública - N°
processo: 001227.211.02000/0
(Paj 006280.2012) do Ministério
Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho 2ª
Região SP.
Acionada, a empresa se compro-

meteu através de um Termo de
Compromisso de ajustamento de Conduta nº 413/2013 a
sanar estas práticas.
A empresa tem o prazo de 45 dias
para a formação de uma comissão tripartite (representante do
sindicato, dos trabalhadores e
da empresa) para solucionar as
questões referentes às denúncias.
O objetivo é coibir tais práticas
que vem acontecendo na empresa, além de promover campanhas periódicas e semestrais,
feitas por profissionais da área
médica e psicológica, com a

participação de integrantes do
poder público, durante o período
de 2 anos.
Caso o acordo não seja cumprido
na íntegra a empresa ficará obrigada a pagar multa no valor de
R$ 50 mil reais.
A íntegra do documento encontra-se disponível para apreciação
de qualquer trabalhador (a) na
diretoria do setor LAPA – com os
diretores Oseas e Sandra.
É importante destacar que toda
ação sindical que se refere às denúncias precisa da participação
de todos (as) os (as) companhei-

Alinhavando
inSCriçõeS Ano novo
Data: de 07/10 a 07/11/ 2013
Local: Secretaria da Sede e Sub-Sede
do Sindicato
Não esqueça! O sorteio será no dia
08/11 as 19h00.
(SOMENTE O PRÓPRIO SÓCIO PRESENTE
PODERÁ PARTICIPAR DO SORTEIO).
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ros (as).
Somente juntos
e com a colaboração de todos
no que se refere à denúncia
(que serão
mantidas em
sigilo)) poderemos
mudar esta realidade que ainda
assombra nossa categoria.
Assédio moral e
discriminação no trabalho
dEnunCiE EsTA PRáTiCA!

Imagens do Mês
por Mario B. Silva
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sÓcio sEGURo EntREGa os
PRiMEiRos PRêMios dE Mil REais
A festa das crianças foi palco
para a entrega dos primeiros
prêmios do “sócio seguro”.
o “sócio seguro” premia
mensalmente através de sorteio pela loteria federal.
PArA ConCorrer
bAStA eStAr em diA
Com AS ContribuiçõeS.

Maria Célia da Silva
Empresa Raphy

Maria Eliane Correia
Lutestil

José Carlos da Silva
Camisetas Magic

O(A) PRÓXIMO(A) GANHADOR(A) PODE SER VOCÊ!
convênios
Por entender que todo cidadão tem direito de ampliar o conhecimento, nosso
Sindicato mantém parcerias com Faculdades e alguns Colégios.
Para conhecer melhor os convênios que oferecemos para a categoria,
ConsulTE o siTE:
www.costureirassp.org.br ou procure nosso sindicato.

