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FESTA DAS CRIANÇAS FOI UM SUCESSO!!!
A Festa das Crianças promovida pelo o nosso Sindicato
no último dia 17/10, contou com a participação com mais de
4.000 mil pessoas, dentre associados, familiares e convidados.
Estiveram presentes sindicalistas como; Miguel Torres-Presidente dos Metalúrgicos de São Paulo, Reginaldo Arantes-Presidente da
Federação do Vestuário de São Paulo-Fetincccovest e do STI do Vestuário de Limeira, Sérgio Leite-Presidente da Federação dos Químicos e
Farmacêuticos de São Paulo, Antonio de Souza Ramalho-Presidente do
STI da Construção Civil; Paulo Pereira da Silva- Deputado Federal-PDT/
SP e presidente da Força Sindical, Cláudio Prado-Vereador- PDT/SP.
O sucesso do evento foi garantido com a alegria da criançada através de diversos brinquedos e a animação da turma
de recreação da Ong Aldeia do Futuro que desenvolveu trabalhos de integração com pintura de rosto, escultura de bexiga e teatrinho.
A festa não parou por aí, tivemos shows musicais com grupos infantis, grupo de samba e forró, e a cada intervalo sorteios de vários
brindes e bicicletas.
No final o tradicional “parabéns” com um grande bolo finalizou a festa!
Segundo a presidente Eunice Cabral, “o sucesso deste evento representa a integração e o bem estar da categoria. Estão
todos de parabéns, a felicidade das crianças é para mim motivo de muita inspiração e satisfação”, destacou.

Palavra da presidente
A participação da mulher na política ainda é muito tímida, muito abaixo de outras atividades nas quais
dividimos quase todo tipo de atribuição com os homens. Prefiro dizer que dividimos, em vez de afirmar que
disputamos, pois se a competição existe, e ela de fato existe, não deve se dar por sexo, mas pela competência de cada um, ou cada uma, independente do gênero.
Tem coisa que não se resolve apenas com a criação de novas leis. Tem que mudar a cabeça das mulheres,
uma vez que muitas continuam achando que política é coisa somente para homens.
Assim como aconteceu em tantos outros setores da vida, também na política precisamos nos apresentar,
sem precisar criar novas leis para aumentar nossa participação na vida pública. Da forma como está ainda
hoje, com a maioria dos candidatos sendo do sexo masculino, de que forma a mulher poderá ocupar o seu
espaço? Isso terá que ser fruto de conquista nossa, pois só assim, nossa atuação passará a ser constante.
Todas somos capazes e só acreditar em nosso potencial. Pense nisto!
Eunice Cabral
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Costureiras de Birigui testam
modelo de estação de trabalho
Costureiras de duas indústrias calçadistas de Birigui e uma
de vestuário de São Paulo estão testando um novo modelo de
estação de trabalho desenvolvido pela Fundacentro.
A entidade, em parceria com a Conaccovest (Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados), pretende normatizar a mobília junto ao Ministério do Trabalho e Emprego no início do
próximo ano, oferecendo melhor condição de trabalho para
costureiras do País.
Durante visita a Birigui, onde até o fim desta semana serão
implantados novos protótipos e captadas mais indústrias para
a testagem, o diretor do Sindicato das Costureiras de São
Paulo e Osasco, José Antônio Simão Rodrigues, e coordenador nacional da Conaccovest, disse ‘que o resultado das primeiras audições das trabalhadoras é positivo.
“Até porque, foram muitos anos sem nenhum tipo de preocupação. As máquinas foram mudadas, implementadas novas
tecnologias, mas a mobília nunca foi observada”, ressaltou.
CONSULTA
Além de ouvir as trabalhadoras para o desenvolvimento das estações, o ergonomista da Fundacentro, Ricardo Serrano, que também está
em Birigui, disse que a consulta continua até que se possa chegar ao modelo ideal.
Entre as mudanças já propostas e colocadas ‘nos protótipos, ele disse que está parte do tampo das mesas, que
deverão ter novo formato anatômico proporcionando apoia-

legenda

dos membros superiores e
a eliminação do brilho do
móvel que em situação de
uso contínuo prejudica a visão das trabalhadoras.
PEDAL
Serrano completou que
serão propostas alterações
rio pedal i das máquinas, que
deverão receber sistema de
regulagem e na lâmpada. “O
sistema de led que está sendo mostrado, proporciona economia para a indústria e preserva
a saúde dos trabalhadores”, exemplificou.
Fonte: JORNAL FOLHA DA REGIÃO DE ARAÇATUBA
EDIÇÃO DE 13-10-2010

Costureiras Fashion Hair – um espaço dedicado a você!
Foi recentemente inaugurado o
salão de beleza especialmente criado para o nosso setor. Cada detalhe
foi pensando em oferecer conforto e
qualidade através de profissionais
qualificados. VENHA CONHECER
ESTA NOVA CONQUISTA!
Serviços prestados: Manicure /
Pedicure / Podologia / Massagem / Limpeza de pele.
Cabelo masculino e feminino em geral
Entre outros serviços
O Jornal
é uma publicação SINDICATO
DAS COSTUREIRAS DE SÃO PAULO E OSASCO
Sede: Rua dos Bandeirantes, 388 • Bom Retiro/SP
Fone: 11 3329-6300- Fax: 11 3227-1969
www.costureirassp.org.br • sindicato@costureirassp.org.br
Sub-Sede : Rua gal. Bittencourt, 124
Osasco /SP - Fone: 11 3682-4607
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“Quem ri por último é loira ou português”
O Show “Quem Ri Por Último É Loira Ou Português” em cartaz desde 2001, mostra a versatilidade do humorista Jorge Paulo, em várias situações
e personagens diferentes. Em 2010 completa 9 anos
de temporada!
O espetáculo já foi visto por mais de 900 mil pessoas, tornando-se assim um dos espetáculos de humor tradicionais da cidade.
Sozinho em cena o humorista faz um show diferente
dispensando o famoso banquinho e o microfone! Mistura o estilo Stand Up com personagens, imitações,
piadas, satiriza o cotidiano, programas de tv, os relacionamentos e muito mais!
“Quem Ri Por Último É Loira Ou Português”
é um show versátil, dinâmico e interativo, tendo como objetivo levar o bom humor e a alegria
para o público.
Teatro Bibi Ferreira- Av. Brigadeiro Luis Antonio, 931
Toda Segunda - às 21h - Tel.:(11)3105-3129
ENVIE UM EMAIL PARA:
espacocultural@costureirassp.org.br e concorra a ingressos
com direito a acompanhante toda semana!

PROMOÇÃO ESPECIAL PARA NOSSOS
ASSOCIADOS: INGRESSOS A 15 REAIS!
(com a apresentação da carteira de sócio na bilheteria)
SINDICATO DAS COSTUREIRAS LEVANDO
A CULTURA MAIS PERTO DE VOCÊ!

by Mário B. Silva

INSCRIÇÕES PARA O ANO NOVO
Início: 04/10/10 - Término: 04/11/10 – Secretaria do
Sindicato de 2ª à 6ªfeira das 09h00 as18h30.
Sorteio será no dia 05/11/10 as 19h00 na sede do Sindicato.
Somente o próprio sócio poderá estar presente no sorteio. Pagamento do sorteado terá até o dia 12/11/10. Chamada da suplência
até 19/11/10 e o pagamento será até 26/11/10. O sócio terá
que ocupar 80% das vagas do apartamento.

CURSO DE CIPA
Data: 25 à 29/10/10 - Local: Sede do Sindicato
Horário: das 14h00 as 18h00

AÇÃO CIDADANIA
Data: 07/11/10 (domingo)
Local: sede do sindicato
Horário: das 09h00 as14h00

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Data:19/11/10 (sexta-feira)

Local: Sede do Sindicato
Horário: das 18h00 as 19h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 27/11/10 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída:07h00 da sede do sindicato
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SINDICAT O CID ADÃO
AGUARDE!
Em breve muitas novidades da
INTERMEDICA para você!

O SEU SINDICA
SINDICATTO OFERECE MAIS
UM BENEFÍCIO PRA VOCÊ
Agora você tem a comodidade de dar entrada no seu
seguro desemprego na sede de nosso sindicato (térreo). VEJA COMO: Para Dispensa sem justa causa
Código afastamento 01: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REQUERER O BENEFÍCIO
Requerimento do Seguro Desemprego SD/CD
(via verde e marrom ), Cartão do PIS ou Cartão Cidadão, Carteira de Trabalho CTPS,
Termo de Recisão de Contrato - TRCT devidamente quitado, Carteira
de identidade (RG) ou Certidão de Casamento, Carteira de Habilitação,
Reservista, Cartão do CPF 02 (dois) últimos Contracheques e o último
salário constante no TRCT, campo “Maior Remuneração”, Extrato da conta do FGTS.
Prazo para requerer o Seguro Desemprego
De 07 a 120 dias a contar da data da demissão

De 06 a 11 meses trabalhados

03 parcelas

De 12 a 23 meses trabalhados

04 parcelas

SINDICATO AMPLIA ATENDIMENTO E OFERECE
MAIS COMODIDADE A VOCÊ TRABALHADOR( A )
Buscando oferecer o que há de
melhor em
estética visual a
Projeto Saúde
Ocular - ÓTICA
traz a você
trabalhador(a)
lançamentos de
óculos com armações
moderna e lentes de
qualidade. Traga sua
receita (convênio,
rede pública ou
particular) PREÇO

Acima de 24 meses trabalhados 05 parcelas

Á VISTA OU PARCELADO A SUAS CONDIÇÕES.

Na sede do Sindicato - Térreo-3329-6369

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO
Nome:

JÁ FOI ASSOCIADO(A)

SIM OU

NÃO

Profissão:
End. (res.):
______________________________________ nº
Fone:

Bairro:

Estado Civil:

Relação de dependentes
Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

CEP: ___________
Data de Nascimento:__________

CPF: ____________________________

Empresa: _________________________________________
End. (com.): _______________________________________
São Paulo, ______/______/______

nº:_______ Bairro: __________________________________
Cidade: ________________________ CEP: ______________

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.

Preencha, recorte e entre gue ......................

RG:
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