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SEMINÁRIO DEST ACA A FORÇA D A MULHER
Palavra da presidente

N

o último dia 19 de marco, o
Sítio Escola Itamar Barbosa
de Oliveira, em Mogi das Cruzes, foi palco do seminário “Março Mês
da Mulher: a Força da Mulher”, que fez
parte dos eventos promovidos pelo nosso Sindicato em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Assim como nos
anos anteriores, o auditório esteve lotado com
mais de 450 companheiros e companheiras.
Vale destacar que prestigiaram este evento vários líderes políticos e sindicais, que são
nossos parceiros, como o vereador Claudio
Prado (PDT-SP), a vice-presidente do Sindicato dos Têxteis de SP, sra. Marize Silva , o
presidente do Sindicato do Vestuário de Campinas, sr. João Manoel, a diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de SP, sra. Leninha, a secretária de Mobilização Nacional da AMT-PDT,
sra. Maria Eugênia, o presidente do Sindicato
do Vestuário de Fartura, sr. Joserlei Gonçalves, a secretária nacional de Saúde e Segurança do Trabalho da Força Sindical e tesoureira
do Sindicato de Calçados de Picada Café/RS,
sra. Elvira Graebin, a presidente do Sindicato
dos Têxteis de Campinas, sra. Janete Fussi e
a presidente do Sindicato do Vestuário da Baixada Santista, sra. Ruth Coelho.
Além destes, compuseram a mesa de trabalhos, o presidente da Fetincccovest, sr.
Reginaldo de Souza, as palestrantes (deputada federal, Luiza Erundina (PSB-SP) e presidente nacional da AMT-PDT, sra. Miguelina Vecchio), assim como a presidente da Conaccovest e do Sindicato das Costureiras,
sra. Eunice Cabral.
Com o tema “Igualdade e Desigualdade Social”, a deputada Luiza Erundina afirmou que o
Sindicato é um instrumento fundamental na re-

Março é o mês que o
mundo comemora o Dia
Internacional da Mulher
flexão dos companheiros e no poder de transformação para uma sociedade mais justa. No entanto, mesmo com os avanços obtidos, ela destacou que o Brasil ainda é uma democracia incompleta. “As mulheres ganham menos e são subestimadas, pois não reivindicam por direitos
iguais em todas as instâncias produtivas de nossa sociedade”. Ao final da palestra, a deputada,
que foi a primeira mulher prefeita de São Paulo,
observou a necessidade de formar mulheres com
maior poder de luta e reivindicação.
A presidente da AMT-PDT, Miguelina Vecchio, que foi ovacionada pelas(os)
companheiras(os), começou sua palestra
“Força Mulher”, divergindo de um ponto levantado por Luiza Erundina. “Para mim, nós
não temos 9% de mulheres senadoras e, sim,
apenas mulheres de saias no Congresso”.
Esta crítica se deu pelo fato, segundo ela, de
as parlamentares terem votado contra a legalização do aborto e ampliação da licença
maternidade. A palestrante também criticou
a sociedade estereotipada, “as mulheres são
mais fortes com a mente, com a inteligência,
com a dedicação; o corpo jamais deve estar
acima do conhecimento”.
O seminário, também homenageou as líderes
sindicais e trabalhadoras com lindos buquês de
flores e com o sorteio de brindes, demonstrando, uma vez mais, o espírito de união, mobilização e engajamento da Família Costureira.
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Relembrar o 08 de março
de 1857 é quase uma obrigação; conferências, homenagens e debates são realizados na tentativa (ainda) de
acabar com o preconceito
contra a mulher, principalmente no âmbito profissional/político.
Apesar das diversas conquistas, dos direitos adquiridos, dos cargos políticos
e empresarias, muitos AINDA NÃO RESPEITAM NOSSOS DIREITOS!
Mulheres estão mais sujeitas a variações de humor,
sofrem de doenças típicas
e relacionadas ao trabalho
e ainda tem o dom de gerar
a vida. Trabalham, estudam,
cuidam da casa e da prole.
São filhas, mães, amigas,
profissionais, esposas:
tudo ao mesmo tempo.
Neste mês de março a nossa homenagem a você companheira que tem em suas
mãos o poder de mudar os
rumos deste país. Não podemos esquecer: ainda temos muito o que fazer.

março de 2011

Eunice Cabral
Presidente
l

oda mulher deve ser tratada com respeito.
Todos sabem que o preconceito é um marco
presente na vida da humanidade e a mulher não
ficou de fora, em razão dele sofreu grandes perdas.
Ao longo da história, as mulheres estiveram sempre subjugadas às vontades dos homens, a trabalhar como serviçais, sem receber nada pelo seu trabalho ou então ganhavam um salário injusto, que não
dava para sustentar sua família.
A discriminação era tão grande e séria que chegou ao ponto de operárias de uma fábrica têxtil serem
queimadas vivas, presas à fábrica em que trabalhavam
(em Nova Iorque) após uma manifestação onde reivindicavam melhores condições de trabalho, diminuição da
carga horária de 16 para 10 horas diárias, salários iguais
aos dos homens – estes chegavam a ganhar três vezes
mais no exercício da mesma função.
Porém, em 8 de março de 1910, aconteceu na Dinamarca uma conferência internacional feminina,
onde se discutiram os assuntos de interesse das mulheres, além de decidirem que a data seria uma homenagem àquelas mortas carbonizadas.
Há poucos anos, foi aprovada a Lei Maria da Penha, como resultado da grande luta pelos direitos
da mulher. Mas ela não desiste de lutar pelo seu crescimento, o dia 8 de março não é apenas marcado
como uma data comemorativa, mas um dia para se firmarem
discussões que visem à diminuição do preconceito, onde são
discutidos assuntos que tratam da importância do papel da mulher diante da sociedade, trazendo sua importância para uma
vida mais justa em todo o mundo.
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O Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco é um retrato fiel da luta da mulher; afinal é formado
por 92% de mulheres.

Presidente Eunice participa do evento de
mulheres no Sindicato do Vestuário de Maringa

NOSSA LUTA É DIÁRIA E INCANSÁVEL;
ACREDITAMOS NUM MUNDO MELHOR!

Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos recebe
a Presidente Eunice Cabral para evento da mulher
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Espaço do PPaulinho
aulinho

DILMA ACEITA DEBATER
POLÍTICA COM AS CENTRAIS

O movimento sindical está
convencido que foi bastante
FOTO
positiva a primeira reunião enPAULINHO
tre a presidenta Dilma Rousseff e a centrais sindicais realizada dias atrás em Brasília.
Ela nos ouviu e expôs a política de seu governo para os
próximos quatros anos. Destacou a economia, a saúde, a
educação e o projeto de erradicação da pobreza.
Ela aceitou a participação
dos trabalhadores na elaboração da política econômica do
país. Para isso, determinou a criação de uma mesa permanente de diálogo entre governo e trabalhadores para de imediato debater a desindustrialização do Brasil.
É um tema preocupante em razão do acelerado crescimento
do déficit na balança comercial. Ela entendeu nossa preocu-

pação e determinou ao ministro-chefe da Secretaria- Geral
da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que marcasse logo a primeira reunião entre os trabalhadores e os ministros Guido Mantega (Fazenda) e Fernando Pimentel (do Desenvolvimento Industrial).
Ela não garantiu aumentar a correção da tabela do IR da
pessoa física acima dos 4,5% definidos pelo governo. Porém,
deixou praticamente acertado que a tabela será corrigida nos
próximos quatros anos de seu governo.
Ficou definido ainda que itens da pauta das centrais sindicais, como redução da jornada de trabalho sem redução salarial, fim do fator previdenciário, política de reajuste das aposentadorias, Convenções 151 e 158 da OIT, terceirização e
acidentes de trabalho serão discutidos nas reuniões da “mesa
de diálogo”, que poderão ser mensais.

Paulo Pereira da Silva (Paulinho) - Presidente
da Força Sindical e Deputado Federal (PDT-SP)

INSCRIÇÕES PARA O 7º CAMPEONATO
DE FUTEBOL JÁ ESTÃO ABERTAS

REUNIÃO DE SAÚDE
E SEGURANÇA NO TRABALHO

Os trabalhadores(as) que desejam participar do nosso tradicional Campeonato de Futebol já podem se inscrever. Os interessados deverão procurar um assessor de base entre os dias 21 de fevereiro e 15
abril. O inicio dos jogos está previsto para maio.

Tema: “A Importância da Ginástica laboral no Trabalho”, ministrada
pela EBA Assessoria e Saúde

Participe desse evento que promete revelar muitos talentos e agitar a categoria.

Data: 25/03/11 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato 2º andar

Horário: das 18h00 às 19h00

IMAGEM DO MÊS
by Mário B. Silva

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO
NO LOCAL DE TRABALHO
Data: 08/ 04/2011 – (sexta-feira)
Tema: Reforma Tributária
Ministrado Pelo Sr. Edison LuizAssessor no Programação de
Formação Sindical
Local: Sede do Sindicato
2º andar – auditório
Horário: das 18h00 às 19h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO:
Data: 16/04/11 (sábado)
Local: Sítio Escola
Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do Sindicato
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A fim de promover melhorias no
ção da NR-12 – Segurança no Trabalho
ambiente de trabalho nos setores de
em Máquinas e Equipamentos, na qual
produção com ações que previnam
contempla quase todos pedidos formalizaadoecimento de trabalhadores (as)
dos na pauta de reivindicação sendo que o
e acidentes de trabalho, a diretoria
item ergonomia passou a ser obrigatoriedo Sindicato das Costureiras de
dade e não pode mais ser ignorado pelos
São Paulo e Osasco elegeu uma
SESMT´s das empresas.
comissão que elaborou uma ¨Pauta
A presidente do Sindicato das Costureide Reivindicações¨ com o objetiras de São Paulo e Osasco, Eunice Cabral,
vo de ampliar a NR-9 – Programa
ressalta: ¨É intenção do Sindicato que a
Thereza do sindicato patronal com os representantes
de Prevenção de Riscos Ambi- Dra.daMaria
Convenção Coletiva de Trabalho 2011
CONACCOVEST José Antônio e Milene Rodrigues
entais. Entre os pedidos estão à imcontemple cláusulas que tratam da preplantação de ergonomia nos postos de trabalho, redimenservação da saúde e segurança dos trabalhadores (as), por
sionamento da CIPA, implantação de metodologia de geisso já entregamos aos patrões os pedidos relativos a esse
renciamento de riscos e controles que previnem acidentes
assunto desde dezembro. É um assunto sério que trata de
de trabalho. Cabe lembrar, que estes são itens importanbens tutelados em nossa Constituição Federal¨, afirmou.
tes e uma vez não observados e implantados dentro do
Ficou determinada a próxima reunião de negociação para o mês
ambiente de trabalho continuará gerando agentes prejude março. A comissão do sindicato das Costureiras é formada pelo
diciais a saúde e segurança do trabalhador.
Sr. Jose Antonio Simão Rodrigues representante da CONACA referida Pauta foi entregue a representantes dos sinCOVEST e diretor do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasdicatos econômicos SINDVEST, SINDIROUPAS E
co, Sr. Ricardo da Costa Serrano ergonomista de FUNDACENSINDICAMISAS, Drª Maria Thereza El Cheik PugliTRO/SP que é um braço do Ministério do Trabalho e Emprego, Sr.
ese, no dia 08 de dezembro de 2010, e no dia 23 de feveSandro Luiz Vaz Assessor do Sindicato das Costureiras de São
reiro de 2011, em reunião de negociação, a Comissão do
Paulo e Osasco e a Srª Milene Rodrigues representante de CONACSindicato das Costureiras informou a mesma a atualizaCOVEST e presidente do Sindicato dos Sapateiros de Birigui.

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO
Nome:

JÁ FOI ASSOCIADO(A)

SIM OU

NÃO

Profissão:

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Data de Nascimento:__________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

CPF: ____________________________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Empresa: _________________________________________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

End. (com.): _______________________________________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Fone:

Bairro:

Estado Civil:
RG:

CEP: ___________

nº:_______ Bairro: __________________________________

São Paulo, ______/______/______

Cidade: ________________________ CEP: ______________
Data de Admissão___________________________________

Assinatura do associado

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE SALÁRIOS. Como associado (a) do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, autorizo as empresas nas quais trabalhar como empregado (a), para
os fins do art. 42 e 545 da Consolidação das Leis do Trabalho, o desconto em folha de pagamento das mensalidades associativas e contribuições de custeio, confederativa e/ou assistencial.
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Preencha, recorte e entre gue ......................

Relação de dependentes



End. (res.):
______________________________________ nº

