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LUGAR DE MULHER É EM TODO LUGAR
con nuar ampliando seu espaço.
“Temos que assumir nosso papel e
lutar; não podemos aceitar imposições.
Temos que con nuar avançando”,
destacou Eunice.
Ao ﬁnal da palestra, foi sorteado um
ﬁnal de semana na Colônia de Férias da
Praia Grande, e vários prêmios do
“Sócio Seguro” .
Parceiros como Reginaldo de Sousa
Arantes, presidente da Fe ncccovest e
Danilo Pereira da Silva, presidente da
Força Sindical/São Paulo colaboraram
com o sorteio doando R$ 1.000,00 cada.
Ao ﬁnal o tradicional churrasco fechou a
fes vidade proporcionando momentos
de descontração e integração.

Março, mês da mulher, tem um signiﬁcado
especial para o Sindicato das Costureiras de
São Paulo e Osasco.
Basicamente formado por mulheres na base,
nosso sindicato representa esta categoria
(92%) feminina.
Todos os anos o seminário do mês de março
se transforma num grande evento onde a
personagem principal é a mulher!
No úl mo dia 19/03, o Sí o Escola Itamar
Barbosa de Oliveira reuniu centenas de
trabalhadoras (es) e convidados (as) que
par ciparam atentamente da palestra
in tulada: “Lugar de mulher é em todo
lugar” ministrada pela palestrante Carla
Galo. Dentre os (as) convidados (as),
lideranças sindicais, representações
parlamentares e companheiros (as) de
luta.
O evento contou com integração através
de aula de zumba, dinâmica ministrada
pela palestrante, e homenagens.
Carla Galo destacou a importância da
autoconﬁança da mulher, sua capacidade
de atuar em qualquer posição, e a
importância do seu papel na sociedade.
Para a presidente do nosso sindicato
Eunice Cabral, a mulher tem que

Relação dos Sorteados:
Final de Semana na Colônia
- Maria Helena Santos – aposentada
- Fabiana Maria Pereira da empresa MG
Confecções/Setor Osasco
Sócio Seguro prêmio de R$ 1.000,00 cada:
- João Mauricio Pereira Silva – Bom Re ro
- Celma Francisca Duarte – Bom Re ro

- Maiane Oliveira Araújo – Zona Oeste
- Ana Fiuza De Jesus – Aposentada
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Composição de mesa:
Sindicato dos Brinquedos, STI de Picada Café, Baixada San sta,
Vestuário De Santa Bárbara D” Oeste, Sindicato De Confecções de
Fatura, Sindvest De Limeira, Força Sindical De São Paulo
e Federação Do Vestuário De São Paulo Fe ncccovest.
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Palestrante Carla Galo:
Motivação e autoestima - destaque para dinâmicas e
muita descontração.
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Manifestações, porta de fábrica e ponto de vista da presidente
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Ponto de Vista
Março de 2016:
Um mês que vai entrar para a História do Brasil
Infelizmente não temos muito que comemorar!

Estamos vivendo um ano de extrema importância e que irá mudar os rumos deste país. Temos visto,
como nunca antes, a população falar em polí ca. É bom lembrar que polí ca não se faz somente em
Brasília. A polí ca é exercida desde que nascemos. A criança quando chora demonstra que quer algo; e
por aí vai durante a vida. Temos que ser mais par cipa vos (as), mais atuantes. As mulheres têm uma
capacidade enorme! Temos que ser mais atuantes nos conselhos municipais, estaduais, nos sindicatos!
Eunice Cabral
Temos que nos posicionar em todas as instâncias do poder.
Presidente
Estou indignada com a possibilidade de igualar a idade de homens e mulheres na questão das
aposentadorias. Porque querem aumentar o tempo de contribuição para 35 anos para as mulheres? Porque não igualar o tempo
dos homens para 30 anos como é para as mulheres? Tanto já se contribuiu para a aposentadoria e NADA é rever do para quem
sustenta o sistema da previdência.
Isto não é igualdade; é massacrar ainda mais a terceira idade e subtrair o mínimo de dignidade que ainda resta.
As novas gerações precisam ter expecta va de um futuro melhor! A ra ﬁcação, pelo Brasil, da Convenção 156 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), como forma de es mular a maior par cipação dos homens nas tarefas domés cas, “reduzindo a
carga para as mulheres” é uma necessidade. Mas para que isto se torne realidade de fato precisamos mudar o conceito cultural.
Temos que mudar a forma de pensar para que tenhamos um futuro melhor.

Sindicato nas portas de fábrica
O mês da mulher foi comemorado também nas portas
de fábricas.
Um retrato da garra das mulheres é ver num dia
dedicado à elas, o trabalho e a determinação.
No dia 08 de março as trabalhadoras receberam rosas
entregues pelos diretores e assessores de base.
Com uma categoria basicamente formada por
mulheres, não poderíamos deixar de prestar esta
singela homenagem à estas guerreiras!
Parabéns à todas as mulheres!

A luta contra os juros altos continua!
As Centrais sindicais
promoveram no último dia 1º
de março mais uma
manifestação contra as altas
taxa de juros em frente ao
Banco Central na Avenida
Paulista, no 1º dia da reunião
do Copom (Comitê de Política
Monetária).
Nossa Central Força Sindical
esteve presente de forma
atuante e nosso sindicato
participou ativamente do movimento.
D u r a n t e
a
manifestação foram
distribuídas bananas
para a população
numa barraca com a
seguinte faixa:
“aumentar a taxa de
juros é dar banana ao
emprego”.
Num momento onde
o Brasil vive de
incertezas, temos
que lutar pela
preservação dos
empregos e pela
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Setor Zona Norte
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geração de novos postos
de trabalho. A aﬁrmação
é da Presidente de nossa
entidade, Eunice Cabral.
“Temos que fazer o
Brasil voltar a andar!,
ﬁnalizou.
Além dos trabalhadores

presentes, o ato contra
os juros altos teve
também a participação
dos estudantes.
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Editorial do Paulinho

CPMF de novo? NÃO!!!

O governo da presidente Dilma Rousseﬀ segue insistindo em, para sanar seus próprios erros e desmandos, atirar nas
costas dos trabalhadores todo o ônus de uma crise que nem de longe foi por eles provocada.
Não bastasse a perda de direitos conquistados, ao longo dos anos, à custa de muita luta, como por exemplo diﬁcultar o
acesso dos trabalhadores ao seguro-desemprego, à pensão por morte e às aposentadorias, a presidente, agora, quer
“ressuscitar” a CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) para fazer caixa. Que a política, a
economia e a administração pública andam “mal das pernas” todo mundo sabe. O que não podemos aceitar, em
hipótese alguma, é que a classe trabalhadora tenha de se afogar neste mar de incompetência enquanto os banqueiros e os grandes
especuladores nadam de braçadas.Reeditar o famigerado “Imposto do Cheque” é penalizar ainda mais a classe trabalhadora. É corroer os
salários. É tirar alimento da mesa dos mais humildes. Os trabalhadores brasileiros estão empenhados em impedir que mais este descalabro
nos seja impostos. Chega de sermos castigados pelos incontáveis desmandos e equívocos governamentais. Nossa luta é por um Brasil
transparente, mais justo, desenvolvido, democrático e igualitário, com empregos de qualidade e salários que possam manter, com dignidade,
o sustento de nossas famílias.
Paulo Pereira da Silva, Paulinho
Presidente da Força Sindical e deputado federal

A honrosa e combativa luta das mulheres

Palavra do Ramalho

O Dia Internacional da Mulher trouxe-me algumas reﬂexões que gostaria de compar lhar com você, minha
amiga e companheira de luta. Sou pai de cinco ﬁlhos, dentre eles quatro mulheres. De certa maneira, posso
dizer que a minha visão de mundo tem muito da inﬂuência feminina.
São inegáveis as conquistas das mulheres ao longo dos anos. Do direito ao voto à redução da carga horária de
trabalho, do combate ao machismo à luta pela igualdade de salários. O caminho da mulher na sociedade foi e
con nua sendo espinhoso, sofrido, de muita luta.
Se muito foi conquistado, muito ainda há para conquistar. Estudos apontam que as mulheres, em média,
ganham 35% menos que os homens, com a mesma escolaridade.
Os homens trabalham, em média, 43,4 horas por semana no mercado de trabalho e outras 9,5 horas em casa,
perfazendo uma jornada semanal de 52,9 horas. Ao mesmo tempo, as mulheres têm uma jornada total de 58
horas semanais, sendo 36 horas no mercado formal de trabalho e 22 horas em casa. São dados que
impressionam pela desigualdade, injus ça e violência. Mas, mesmo oprimida e muitas vezes à margem da
sociedade, as mulheres não desistem nunca. Para os atos de violência, elas respondem com amor. Para a
opressão, inventam a liberdade. Para incompreensão masculina, há a compaixão feminina.
Hoje, com experiência acumulados dos anos, arrisco dizer que se sou um ser humano melhor, foi graças ao apoio e à compreensão das mulheres com
quem ve oportunidade de conviver. A todas vocês, meu muito obrigado.
Ramalho da Construção
Deputado Estadual e presidente do Sintracon-SP
(Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil)

Alinhavando
Alinhavando

Imagens do mês

Reunião de OLT - Organização no Local de Trabalho

Data: 08/04/2016
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00
Seminário
Data: 16/04/2016
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato
Curso de Cipa
Data: 25 á 29/04/2016
Local: Sede do Sindicato - 2º andar - Auditório
Saída: das 14h00 as 18h00

Mulher:
Encontro de gerações

ES
ESPAÇO PUBLICITÁRIO

VOCÊ SABIA?
TODO (A) ASSOCIADO(A) TEM DIREITO:
(CLÁUSULA 31 DA CONVENÇÃO COLETIVA)
• R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em caso de morte, invalidez
permanente total ou parcial causada por acidente ou doença adquirida
no exercício proﬁ ssional do empregado (a), seguidas as determinações da
convenção coletiva.
• R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais) em caso de morte do
cônjuge
• R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em caso de morte
de ﬁ lho (a) até 21 anos, limitado a 4 (quatro)
• R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em favor do empregado (a) quando ocorrer o nascimento de ﬁ lho(a) portador (a) de invalidez causada por doença congênita, a qual, o impeça de exercer atividade
remunerada comprovada por atestado médico.
• 50 kg de alimentos entregues aos beneﬁ ciários quando ocorrer morte do
empregado (a)
• R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) para gastos com funeral na
ocorrência de morte do empregado (a).
• Cesta Natalidade – (somente válida para segurada) contendo Kit Bebê e
Kit Mãe desde que formalizado pela empresa até 30 dias após o parto da
funcionária contemplada.

A CONVENÇÃO COLETIVA ENCONTRA-SE
DISPONÍVEL NA SEDE DO SINDICATO.

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.
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