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CIRURGIA PLÁSTICA E AUTOESTIMA

informações e curiosidades

Este foi o tema do seminário de
novembro (09/11), que aconteceu
no Sítio Escola Itamar Barbosa de
Oliveira, em Mogi das Cruzes.
Dr. Esmail Mohamad Safaddine,
Cirurgião Plástico, foi o palestrante do mês e deu uma verdadeira “aula” sobre a importância
da cirurgia estética e os cuidados
que devem ser tomados principalmente escolhendo profissionais capacitados e credenciados.
“Toda pessoa que resolve se submeter a um procedimento cirúrgico, seja estético ou corretivo,
deve ter a consciência de que
muitos cuidados serão necessários no pré e no pós-operatório”,
destacou o palestrante.
Nossa categoria pode conhecer
de perto o que há de mais moderno e eficaz na cirurgia plástica e as novas técnicas estéticas.
Safaddine finalizou o seminário
dizendo o quanto a cirurgia plástica pode mudar a vida de uma pessoa: “Ela fica mais segura, mais
confiante, aumenta a qualidade
de vida, melhora o rendimento no
trabalho; a vida da pessoa muda.
Isso é fato!. E tudo isso está ao

alcance de todos (as)”.
A participação dos (as) presentes foi total. Após a palestra foi
aberta a palavra para a platéia
e muitas dúvidas puderam ser
esclarecidas. Foram sorteados
diversos tratamentos, entre eles
botox e depilação a laser.
Para a presidente Eunice Cabral,
apesar de nossa categoria ser basicamente formada por mulheres, a
questão dos cuidados já não é exclusivamente feminina. É cada maior
o número de homens cuidando da
saúde e da beleza.
Relação dos
ganhadores dos
tratamentos sorteados:

Marione Veloso;
Veroneza Vital da Silva;
Zildo de Carvalho;
Adeilda Maria da Silva;
Adriana Alves;
Luciara dos Santos;
Luzinete Carlos dos Santos;
Dalva de Maria
Paloma Rodrigues.

Importados X Empregos

EUNICE CABRAL
PRESIDENTE

A concorrência de produtos importados, desvalorização cambial, altos
encargos e carga tributária
elevada explicam a queda
no desempenho do setor
de vestuário.
A principal razão para o
quadro negativo do setor é
a importação de produtos
asiáticos, fruto da desvalorização cambial e da

falta de competitividade
da indústria nacional, em
decorrência de impostos
e encargos altos. Boa
parte dos produtos vindos
da Ásia entra no país sob
a forma de contrabando
ou com documentos falsificados para pagamento
de taxas menores.
O setor do vestuário vive
um momento delicado

onde o governo precisa
rever sua posição.
A criação de uma nova
política de valorização
da indústria nacional é
vital para a manutenção
do setor.
Precisamos fortalecer
nossa luta através da
mobilização e assim
garantir a manutenção
do emprego!
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São Paulo apresenta mais de 107 mil trabalhadores no setor do vestuário
Apesar do crescimento
da mão de obra no setor
cresce também o número
de trabalhadores (as) na
ilegalidade. Hoje são mais
de 40 mil só na Capital.
Segundo pesquisa do Dieese, cresceu também a participação feminina neste
mercado de trabalho. A

cada dez trabalhadores 7,8
são mulheres.
Mesmo com a ampliação
dos empregos, questões
como a análoga escravidão, condições precárias de
trabalho, discriminação,
entre outras, continuam
sendo desafios na luta sindical e trabalhista.

Para a presidente do Sindicato das Costureiras de
São Paulo e Osasco, Eunice
Cabral, apesar do potencial
do setor, a forte concorrência dos importados aliada
a subcontratações, com exploração desumana da mão
de obra, prejudica o desenvolvimento das empresas

brasileiras. Os produtos
asiáticos são os maiores
concorrentes da indústria
brasileira têxtil e de confecção, representando ameaça
tanto no mercado interno
quanto no externo.
Ainda segundo a pesquisa,
somente 52% tem carteira
assinada.

TRABALHADORES (AS) SAEM AS RUAS DE SÃO PAULO
O Dia Nacional de Mobilização (12/11) foi marcado pela
participação de milhares de
pessoas que saíram as ruas
do centro de São Paulo.
Com o tema: “O Brasil contra
o Fator Previdenciário e pela
Correção da Tabela do Imposto de Renda” a mobilização
aconteceu simultaneamente
em diversos pontos do país.
Na capital paulista, a passeata
teve início na Praça da Sé se-

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

guindo até o Viaduto Santa Ifigênia, em frente ao prédio do INSS.
A ação foi uma iniciativa da
Força Sindical e demais centrais, e o nosso sindicato como
sempre atuante esteve presente
no manifesto que luta por aposentadoria digna e impostos
mais justos para o trabalhador.
Para a Presidente Eunice
Cabral, ”O Brasil não pode
mais esperar! É hora de mudanças” afirmou.
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Ponto de vista

Solidariedade e as causas populares

O Partido Solidariedade nasceu com
o DNA de defender as causas populares. Vamos reforçar nossa luta pelo
fim do Fator Previdenciário, pela correção da tabela do Imposto de Renda
e contra a desindustrialização.
O Fator Previdenciário, criado em
1998, diminui em até 40% o valor
das aposentadorias, de acordo com
a idade com a qual o brasileiro se
aposenta. É um verdadeiro absurdo!
A luta contra o Fator é uma batalha
tanto dos aposentados quanto dos
trabalhadores da ativa.
A cada ano, o Fator representa mais
de R$ 9 bilhões que deixam de ser
repassados para o bolso de pessoas
que trabalharam e contribuíram a
vida toda para a Previdência. Nossos
parlamentares pretendem, inclusive,

obstruir as votações do Orçamento
caso a proposta não avance.
A proposta que está mais próxima
de ser aprovada pelo Congresso não
extingue o Fator, mas cria uma alternativa a ele. Pela proposta, quem
quiser se aposentar com proventos
integrais deve ter atingido um valor
mínimo na soma entre sua idade e o
tempo de contribuição. Essa soma
seria de 85 anos para a mulher e 95
para os homens.
Outra luta será a correção da tabela
do Imposto de Renda. A defasagem
entre janeiro de 1996 e dezembro de
2012 chega a 62,77%. Vale ressaltar
que, a cada ano, com os reajustes
das categorias – conseguidos por
intermédio da luta dos sindicatos –,
milhares de trabalhadores passam a

pagar Imposto de Renda, visto que a
tabela não vem sendo devidamente
corrigida. A correção da tabela do
Imposto de Renda é uma questão de
justiça social.
Vamos também combater a desindustrialização, que prejudica o setor
produtivo e os empregos no Brasil.
Infelizmente, o que falta para que
sanemos o problema é a criação de
uma política industrial que privilegie
os produtos nacionais, e que seja voltada para o fortalecimento do nosso
parque industrial. A desindustrialização gera impactos negativos sobre
o desenvolvimento socioeconômico,
a geração de emprego, valorização
salarial, saúde e interfere em outras
questões sociais, como o crescimento
da violência.

Paulo Pereira da Silva - Paulinho da Força
Deputado federal e Presidente
Nacional do Solidariedade

SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER

Veja os 8 times que disputam as quartas de final do Campeonato de Futebol Society 2013
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Por Mario B. Silva

Imagens do Mês
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SÓCIO SEGURO
Mensalmente são sorteados 04 (quatro) prêmios no valor de hum mil reais
cada para nossa categoria.
Todos (as) os (as) trabalhadores (as) sindicalizados (as) concorrem!
Lembre-se: para participar dos sorteios é preciso estar rigorosamente em
dia com as contribuições sindicais.
Não fique de fora, o (a) próximo (a) ganhador (a) pode ser você!
Confira quais são os ganhadores do sorteio referente ao mês de outubro:

Nome

Empresa

Ana Selma do Nascimento

Nif Confecções

Simone Queiroz da S. Nizolli

Bichinho Chic

Maria Aparecida Silva Ricardo

Muzolon

Maria Helena Barbosa

Art & Maos

O(A) PRÓXIMO(A) GANHADOR(A) PODE SER VOCÊ!

Curso de Reciclagem
de papel e papelão
DURAÇÃO DO
CURSO: 3 MESES
Segunda-feira das
13h00 às
17h00 e das
18h00 às 20h30

Terça-feira
das 18h00 às 20h30
Taxa unica de inscrição:
R$ 20,00 SÓCIO E R$ 25,00
NÃO-SÓCIO

Informações com Conceição pelo
Tel: (11)2877-7299 ou 96683-2882

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.

