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SINDICATO DAS COSTUREIRAS
ENCERRA O ANO EM GRANDE ESTILO
INSCRIÇÕES CARNAVAL:
DE 08-12-2014 A 22-01-2015
Sorteio será no dia 23-01-2015 às 19h00
Somente o próprio sócio poderá estar presente no sorteio.
Pagamento do sorteado será do dia 26-01-2015 à 30-01-2014.
Chamar suplência dia 02-02-2015 e o pagamento deverá ser efetuado até o
dia 06-02-2015. O sócio terá que ocupar 80% das vagas do apartamento

OBSERVAÇÃO: NO ATO DO SORTEIO INDISPENSÁVEL
À APRESENTAÇÃO DO RG
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No dia 13 de dezembro nosso Sindicato encerrou os
trabalhos de 2014, com a realização de uma grande
Confraternização, no Sítio Escola Itamar Barbosa
de Oliveira, em Mogi das Cruzes.
O evento foi prestigiado por milhares de trabalhadores (as) e seus familiares, que lá estiveram para
usufruir desse espaço construído especialmente
para a família vestuário.
Trabalhadores (as) que durante o ano participaram
de nossos seminários ou como costuma dizer nossa
presidente Eunice Cabral para aprender e adquirir
sabedoria na “Hora Extra do Conhecimento” desfrutaram de ótimos momentos.
Este grande encontro de encerramento mostra o
quanto é importante a integração entre Sindicato e
os trabalhadores (as).
Estas ações fazem toda a diferença durante a nossa Campanha Salarial, e nas lutas e mobilizações
durante todo o ano.
“Agradeço a todos (as) que
estiveram junto conosco nas
lutas e mobilizações. Que em
2015 estejamos lado a lado
não só nas batalhas, mas também desfrutando desses momentos de confraternização,
que fortalecem cada vez mais
a nossa categoria”, afirmou
Eunice Cabral.

Ver a alegria estampada em cada família,
entre os amigos, faz tudo valer a pena!

Que este mesmo sentimento de união e força
nos conduza neste ano que se inicia

2015 – Um ano de desafios
Quando falamos de salário mínimo regional temos que destacar a sua importância
diante dos pisos de nossa categoria.
Criado em 2007, o Piso Salarial Regional
do Estado de São Paulo contribui para
que os trabalhadores paulistas de alguns
setores recebam remunerações superiores ao salário mínimo nacional, já que as
condições da demanda de mão de obra e
de custo de vida no Estado levam, de um
modo geral, a salários superiores à média
nacional.
O Piso Salarial Regional do Estado de São
Paulo é voltado para trabalhadores da
iniciativa púbica e privada que não possuem piso salarial definido por lei federal,
convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Nossa categoria é bem estruturada e
nossas negociações são fundamentadas.
Acreditamos na importância de lutarmos

pela unificação dos pisos.
Sabemos que a realidade de muitos setores é bem diferente. Por isso a importância de estarmos unidos na luta.
Para as costureiras o piso representa
maior poder na hora da negociação com
o patronal.
Diante do quadro atual no Brasil,
sabemos que 2015 será um ano de
muitas lutas!
Crise econômica, descontentamento com
a política nacional, e muitos escândalos
tem levado a população a desacreditar.
Mais do que nunca é momento de nos
unirmos cada vez mais. Temos que acreditar nas mudanças; fazer algo para que
isto aconteça!
A mobilização é um grande instrumento capaz de mudar os rumos de
nossa história.

MOVIMENTO SINDICAL E GOVERNADOR ALCKMIN FECHAM
ACORDO PISOS PAULISTAS TERÃO AUMENTOS ENTRE 10% E 11.7%
Atendendo a solicitação das Centrais Sindicais o Estado de São Paulo passará a ter duas faixas de pisos salariais

Eunice Cabral
Presidente

Pelo Fim da Violência Contra a Mulher
Companheiras,

Paulo Pereira da Silva - Paulinho da Força
Deputado federal e Presidente Nacional
do Partido Solidariedade 77
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Depois de muita luta, mais um ano se aproxima do fim. Um ano de eleições, em um momento
difícil em nosso País. A política econômica do governo continua sufocando os trabalhadores
e a falta de segurança do cotidiano nos deixam cada vez mais perplexos.
A Secretaria da Mulher do Solidariedade realizou no final do mês de novembro um grande
evento em prol do combate à violência contra a mulher. Uma iniciativa digna de elogios e
de continuidade, já que, infelizmente, este ainda é um problema alarmante.
Segundo dados do IPEA, no Brasil, aproximadamente 5 mil mulheres são vítimas da violência todos os anos. São os chamados “feminicídios”. Isso significa que a cada 2 horas, uma
brasileira morre vítima da violência. Essas mortes são expressões máximas de brutalidade
que não podemos permitir que continue. O próximo ano precisa ser muito melhor para
todos, principalmente para as mulheres.

O Sindicato das Costureiras é um
dos mais representativos do Brasil!
O Sindicato das Costureiras de São Paulo
e Osasco, dirigido com extrema competência pela companheira Eunice Cabral,
é, atualmente, um dos mais conceituados
e representativos do Brasil.
Historicamente, costureiras e trabalhadores da construção civil de São Paulo,
sempre atuaram juntos no sentido de melhorar a qualidade de vida e conquistar
espaços significativos para as bases sob
suas influências.

Agradeço, em particular, a inestimável
colaboração dada por Eunice e seu bravo
pessoal em minha vitoriosa campanha a
deputado estadual.
Que o Sindicato das Costureiras receba
nosso eterno respeito!
Em 2015 continuaremos juntos!
Ramalho da Construção
Presidente do sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de São Paulo e
deputado estadual (PSDB-SP)

O acordo de aumento para as faixas dos
pisos salariais foi fechado em reunião
realizada no Palácio dos Bandeirantes
entre o Governador Geraldo Alckmin e
os Presidentes das Centrais Sindicais Estaduais Força Sindical, UGT, CUT, CTB,
CGTB e Nova Central no dia 26 de Novembro. No dia 24 e Novembro já havia
ocorrido uma rodada de negociação com
o Governador, que solicitou as Centrais
uma proposta de consenso de aumento
para o piso mínimo paulista.
O acordo fechado passará a vigorar a partir de 1º de Janeiro de 2015.
Segundo o Governador Geraldo Alckmin, apesar das dificuldades econômicas
anunciadas para 2015: “O Estado de São
Paulo junto com as Centrais sindicais,
tem conseguido negociar aumentos,
para determinadas categorias, acima
da inflação; quem sai ganhando são
os trabalhadores e a economia local
com a maior circulação de dinheiro.”
“Foi uma grande conquista. O fato de o
aumento passar a vigorar em janeiro faz
parte de uma solicitação antiga das Centrais”, afirmou a presidente do Sindicato
das Costureiras de São Paulo e Osasco e
também presidente da CONACCOVEST.

Alinhavando

Saiba o que muda
e os reajustes
Ficou acertado que o Estado
reduzirá de três para duas faixas salariais o piso Regional,
e que o Piso reajustado todo
ano, terá como base de cálculo
a inflação, PIB e variação do
valor da cesta básica.
Com essa nova fórmula de cálculo e distribuição das categorias profissionais, a primeira
faixa passará dos atuais R$ 810,00 para
R$ 905,00 reais; e a segunda passará de
R$ 835,00 para R$ 920,00 reais.
O Piso Salarial Regional do Estado de
São Paulo é voltado para trabalhadores

da iniciativa privada que não possuem piso
salarial definido por lei federal, convenção
ou acordo coletivo de trabalho.
O aumento deve beneficiar cerca de 7 milhões de trabalhadores pelo Estado.

Imagens do mês

CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY CHEGA
EM SUA 10ª EDIÇÃO DANDO UM SHOW DE BOLA
Gols e lances de muita emoção. Estes foram os
destaques da edição 2014 do Campeonato que
já se tornou uma tradição em nossa categoria.
A Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer do
nosso sindicato trabalha em prol da integração
dos atletas e pela valorização do esporte.
No dia 13 de dezembro, no Sítio Escola Itamar
Barbosa de Oliveira, em Mogi das Cruzes,
aconteceu o Festival Feminino e as finais do
Campeonato Masculino (Disputa do 3º Lugar
e a Grande Final).
No Festival Feminino, as jogadoras das duas
equipes demonstraram muita força de vontade
durante a partida.
Após um ótimo jogo de futebol, a Scarface quebrou a invencibilidade da Shoring, que lutava
pelo tri campeonato consecutivo, e venceu o
jogo pelo placar de 4 a1.
No Campeonato Masculino, das 36 equipes
que iniciaram a disputa, sobraram os times da
Sawary, Innocence, Conf. Coqueta e Essência.
Na decisão do 3º lugar, a Innocence, do goleiro
menos vazado Fabiano, venceu a Sawary por
4 a 0. Pelo segundo ano seguido, a Innocence
ficou com o 3º lugar.
Na grande final, a Essência tentava o título inédito
e a Conf. Coqueta lutava para não ser vice pelo
segundo consecutivo. O jogo foi de tirar o fôlego,
repleto de emoções e grandes lances. Com um
gol no 2º tempo, a Essência venceu por 1 a 0 e se
sagrou campeã. A Conf. Coqueta amargou o vice-campeonato pelo segundo ano.

1º Lugar - Essência

2º Lugar - Coqueta

3º Lugar - Innocence

Próximo Seminário
Data: 07/02/15 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi
das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

1º Lugar do time
Feminino - Scarface

2º Lugar do time
Feminino-Shoring

Reunião de Organização
no Local de Trabalho
Data: 20/02/15 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato
2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

1º Lugar do time
feminino Scarface

“É com muita satisfação que chegamos a 10ª edição
do Campeonato de Futebol. A integração e o clima de
descontração entre os trabalhadores e seus familiares
nos deixa ainda mais motivados para continuar esse
grande trabalho”, afirma a presidente Eunice Cabral.

