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O
AQUI NÃ
SE
TEM CRI

NOSSA CAMPANHA SALARIAL
CHEGA COM FORÇA T O TAL!

ASSEMBLÉIA GERAL DE APROV AÇÃO
DA NOSSA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
DIA 16 DE MAIO (SÁBADO) AS 07H00 NA SEDE DO SINDICATO
Entramos no mês do trabalhador com garra e muita
determinação!
Os desafios diante da crise tem se levantado, mas
temos encontrado através da mobilização o caminho
para lutar pela manutenção dos nossos direitos e
avançar rumo a novas conquistas. Vivemos hoje
momentos onde a união é uma grande aliada para
estruturar nossas reivindicações em bases sólidas.
Exemplo disso foi a mobilização da construção civil,
que apoiada por nós, pela Força Sindical e por
diversas outras entidades, levou milhares de
trabalhadores às ruas.
É neste momento que entramos em nossa
Campanha Salarial 2009, convocamos os (as)
companheiros (as) do nosso setor para assumirem uma
postura de compromisso com a nossa causa!
Temos que ter determinação e unidade, e assim, com
certeza alcançaremos a vitória.
Vamos tornar a unidade o grande instrumento contra
a intransigência de alguns patrões!
Vamos juntos, Sindicato e categoria fazer da
integração nossa bandeira e da mobilização nossa
plataforma de reivindicações e conquistas!

...“Sim, Nós Podemos!”...
EUNICE CABRAL
Presidente

Fac-símile do cartaz da Campanha Salarial

Se você esta cansado (a) de ouvir que a crise está
afetando o setor, saiba que nosso setor é um dos que
mais tem contratado e a indústria da moda tem avançado.

VENHA E GARANT
ARTICIP
AÇÃO NEST
UT
A!
GARANTAA A SUA PPARTICIP
ARTICIPAÇÃO
NESTAA LLUT
UTA!

Força Sindical reúne milhares de trabalhadores (as) no 1° de Maio
Milhares de pessoas, compareceram a Festa em comemoração ao
Dia do Trabalhador da Força
Sindical,em São Paulo, no último
dia primeiro de maio.
O evento aconteceu na Praça
Campo de Bagatelle,zona norte da
capital. Líderes sindicais, políticos e
artistas, entre eles, padre Marcelo
Rossi, KLB, entre outros, participaram desta grande festa.
O presidente da Força, o deputado Federal, Paulo Pereira da Silva
(Paulinho), declarou a importância do
ato no atual quadro que o sindicalismo
brasileiro vive.
O deputado também ressaltou que es-

tará empenhado na questão do desemprego neste momento de crise econômica e a necessidade de união da classe
trabalhadora como grande aliada no fortalecimento e estabilidade dos empregos.
Nossa presidente, Eunice Cabral,

destacou a preocupação, tanto do
sindicato das Costureiras quanto da
Força Sindical em manter a empregabilidade e de ampliar as frentes de
trabalho como forma de combater e
superar a crise.

Estabelecendo objetivos e conquistando resultados; Sim nós podemos!
Este foi o tema do seminário
que aconteceu no último sábado dia 25
de abril, no Sítio Escola Itamar Barbosa
de Oliveira.
O palestrante, Luis Coelho, destacou
a necessidade da motivação, tanto na
vida profissional como pessoal. Também
promoveu uma reflexão ampla através de
atividades de integração e dinâmica
envolvendo todos (as) os (as) presentes.
Assuntos como: iniciativa, generosidade,
determinação e comunicação foram
abordados de forma clara e objetiva.
Depois da palestra, todos (as) os
(as) companheiros (as) puderam
deliciar um saboroso almoço e
aproveitar o lazer e descontração que
nosso sítio escola oferece!

OLT - ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO

De 13 a 17 de abril, aconteceu mais um curso de CIPA.
Dezenas de Trabalhadores (as) participaram deste módulo que
terminou com a solenidade de formatura destes (as)
companheiros(as).
A Secretaria de Saúde e Segurança, representada pelos
companheiros José Antonio, Sandro e Susicléia, foi responsável
pela abertura do curso, que esteve a cargo da AMP Consultoria.
O Ministério do Trabalho e Emprego, através do Gerente
Regional Leste 3, Hiroshi Kimura, também apóia e colabora
juntamente com o Sindicato, na formação dos (as) cipeiros (as).
Na solenidade de entrega dos certificados, a Presidente do
nosso Sindicato, Eunice Cabral, falou aos alunos sobre a
importância do curso.

O tema da reunião que aconteceu no último
dia 03 de abril, no Sindicato, foi Técnicas de
Negociação e abordou o assunto de uma forma clara onde o(a) trabalhador(a) pode entender o que é Negociação e o que é Campanha Salarial.
A palestra foi ministrada pelo sociólogo,
Edison Luiz, (o Luizinho) que debateu com os
(as) companheiros (as) a importância da participação do (a) trabalhador (a) nestas questões.

Espaço do Paulinho “A prioridade é o emprego, diz Paulinho”
O presidente da Força Sindical e deputado Federal,
Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, fala sobre o Dia
do Trabalhador, explica a importância do trabalho
decente, da luta da Força Sindical contra os
juros e a manutenção dos empregos.
“Nossa preocupação no momento
é gerar novos postos de trabalho”
afirma o sindicalista.
Quais serão as bandeiras de luta
deste 1° de Maio?
Paulinho – Neste ano estamos na luta pelo trabalho decente,
contra os juros altos e o desemprego. O trabalho decente é uma
campanha internacional pelo trabalho produtivo e adequadamente
remunerado, exercido em condições de igualdade e segurança. É
uma campanha também contra o trabalho escravo e infantil.
É a valorização do trabalho justamente neste período de crise?
Paulinho – O tema ganha importância justamente neste
momento de incertezas econômicas, e onde percebemos tentativas
de se retirar direitos dos trabalhadores. Estamos atentos, e não
vamos permitir isto.
A luta pelo emprego vai ser intensa?
Paulinho – O desemprego é gerador de danos sociais terríveis.
Ele é fator de desagregação familiar e do aumento da violência, por
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exemplo. A Força, junto com as demais centrais, tem buscado fazer
mobilizações visando garantir os empregos e os salários. A questão
da Embraer que conseguimos manter os empregos é um exemplo
desta luta.
A Força está numa campanha intensa contra os juros altos?
Paulinho – Há tempos somos críticos desta política do Banco
Central. O governo precisa entender que juros altos são uma trava
para a produção, o consumo e a geração de novos postos de trabalho.
Enquanto tivermos juros em patamares insuportáveis e o spreed
bancário (diferença entre a taxa de juros cobrada pelo banco e o custo
da captação) for alto vamos protestar e cobrar mudanças.
Como será o Dia do Trabalhador da Força Sindical?
Paulinho – Com fazemos há anos, o evento da Força Sindical é
feito para o trabalhador e sua família. Haverá sorteios e shows
gratuitos e muita diversão. O 1° de Maio da Força é inesquecível e
considerado o maior do Brasil.
Como está a luta dos trabalhadores no Congresso?
Paulinho – Em Brasília, nossa luta é em defesa dos direitos dos
trabalhadores. Conseguimos fazer um acordo com o governo que
aumentou o salário mínimo, estamos lutando pela recomposição do
poder de compra dos aposentados, trabalhamos pelo aumento do
funcionalismo público. Enfim, estamos atento às demandas dos
trabalhadores e defendendo seus interesses.

ALINHA
AVV A N D O . . .

Vai começar nosso Campeonato de Futebol 2009
O jogo que abre o campeonato acontece no próximo dia 09
de maio, sábado, as 10h00, na Associação Atlética São Paulo.
Anote o endereço: Praça Bento de Camargo, 162
Próximo ao Metrô Armênia (Portuguesa)
Os 46 times prometem agitar o Campeonato!
CONFIRA A TABELA DA 1° FASE DO 5°CAMPEONATO
DE FUTEBOL SOCIETY DO SINDICATO DAS
COSTUREIRASDE SÃO PAULO E OSASCO
JOGO

DATA

HORA

CLUBE

GOLS

CLUBE

1

09/mai

09:45

PLISSIL

CRIATIF

2

09/mai

10:30

MB 2000

BIG BRAND’S B

3

09/mai

11:15

FIXA CORTE

ASC

4

09/mai

12:00

IC LEAL A

MARQUENTE

5

09/mai

12:45

ESOTÉRICA B

COLORI D’MARI

6

09/mai

13:30

J.T.R

BETELGEUSE

7

09/mai

14:15

ANA MARCIA

SAWARY B

8

09/mai

15:00

SAWARY A

SPECIAL FIT

9

23/mai

09:45

RS BISPO

BIG BRAND’S A

10

23/mai

10:30

MASH

IC LEAL B

11

23/mai

11:15

TUBLINE A

KORTE REKORTE

12

23/mai

12:00

LIGER

TUBLINE B

13

23/mai

12:45

ESOTERICA A

CALFIN

14

23/mai

13:30

SULAMERICANA

SHOULDER

15

23/mai

14:15

CEREJA

HUIS CLOSS

16

23/mai

15:00

GIRABABY

COLONIA APL

17

30/mai

09:45

NICOBOCO

RAPHY

18

30/mai

10:30

AG FERREIRA

M5

19

30/mai

11:15

ABRAHÃO MIX

LE BASQUE

20

30/mai

12:00

BIG BRAND’S B

ABRAHÃO

21

30/mai

12:45

ASC

DIJTEXTIL

22

30/mai

13:30

IC LEAL A

SABIE

23

30/mai

14:15

J.T.R

SHOULDER

24

30/mai

15:00

SPECIAL FIT

NUTRISPORT

Reunião de Saúde e segurança
Data: 08/05/09 (sexta-feira) - Horário 18H00 as 19H00
Local: Sede do Sindicato - 2ºandar
VALORIZANDO A SAÚDE DO(A) TRABALHADOR(A)

SEMINÁRIO NO SÍTIO ESCOLA
Data: 16/05/09 (sábado) - Horário 07H00
Local: Sítio Escola - Itamar Barbosa de Oliveira
Mogi das Cruzes/SP - Saída da Sede do Sindicato

Reunião de OLT - Organização do Local de Trabalho
Data: 05/06/09 (sexta-feira) - Horário 18H00 as 19H00
Local: Sede do Sindicato - 2° andar
A organização é fundamental para o desenvolvimento profissional.

Imagem do Mês

ESPAÇO CULTURAL
Agora os (as) associados (as) do nosso
sindicato terão a oportunidade de ir ao Teatro!
Toda semana estaremos sorteando pares de
ingresso GRÁTIS (com direito a acompanhante!)
Para participar é só mandar um email para:
espacocultural@costureirassp.org.br ou preencher o cupom
abaixo e entregar para seu diretor de base ou ainda entregá-lo
na secretaria do sindicato.
Não esqueça de colocar seu nome, matrícula de associado, e
telefone para contato. PARTICIPE E BOA SORTE!

Nome:
Nº da Matrícula:
Telefone:

PROPOSTA
DE ADMISSÃO
DE ASSOCIADO
Profissão:

Fone:

nº
Bairro:

RG:

CEP:
Data de Nascimento:

Estado Civil:
CPF:

Empresa:
nº:

End. Comercial:
Bairro:

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS: Todo trabalhador
pode passar por fatalidades, por isso a cláusula 31 é muito importante, e o não cumprimento de qualquer cláusula da Convenção
Coletiva acarretará em multa de 5% ao mês do salário normativo
qualificado vigente a época. Assim, os companheiros (as) devem
ficar atentos as seguintes coberturas:

ATENÇÃO: A cláusula do seguro de vida está em vigor desde
1 de agosto de 2006. Informações com Sueli da Costa e Parra
Seguradora tels: (11) 2100-7012/2100-7018/2100-7019

Cidade:

CEP:

JÁ FOI ASSOCIADO(A)
SIM OU
Relação de dependentes

Cláusula 31 da nossa Convenção:

A) De R$ 5.000,00 por morte de titular, por qualquer causa invalidez por
acidente total ou parcial.
B) De R$ 2.500,00 por morte por qualquer causa do cônjuge.
C) De R$ 1.250,00 por morte por qualquer causa, dos filhos de até 21
anos limitado a 4 filhos e de invalidez permanente por doença congênita
caracterizada até 6 meses após o parto.
D) Ocorrendo a morte do empregado os beneficiários receberão 50 Kg de
alimentos.
E) Ocorrendo morte do empregado, por acidente, no exercício da profissão receberá reembolso de despesas com sepultamento do mesmo, no
valor de até R$ 2.160,00.
F) Ocorrendo a morte de empregado por qualquer causa, a empresa receberá indenização de 10% do capital básico vigente a titulo de reembolso
de despesas, para acerto rescisório.

Nome:

End. (res):

PROMOÇÃO
E S PA Ç O
CULTURAL

Comédia Escrita
por Miriam Palma
Direção Geral:
de Bibi Ferreira
Elenco:
Miriam Palma
Teca Pereira
Romana Vasconcelos
TEATRO AUGUSTA
Rua Augusta, 943

NÃO

Autorização
Autorizo o Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco a solicitar o desconto das mensalidades em folha de pagamento na empresa onde trabalho.

São Paulo, ____/____/____

Assinatura do associado

Produção: QSGRAPH - Fone: 3326-4565 - Fotos: Mário B. Silva - Assessoria: Amélia Cibele S. Eloy - Jornalista: Miriam Modesto MTB: 51582SP Impressão: Gráfica do Sindicato

Cupom

Sindicalizar-se é mais do que fazer
parte de uma entidade de classe!
Significa integração de ideais e força
para reivindicar seus direitos.
Estamos em Campanha Salarial e este
é o momento de você também
fazer parte desta luta!
NÃO FIQUE DE FORA.
É um direito seu ter uma entidade que
busca ampliar seus direitos...
É um dever como trabalhador (a) garantir
a manutenção de suas conquistas...

PEÇA EM CARTAZ:
AS ENCALHADAS

