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Editorial
A FORÇA DA
MOBILIZAÇÃO
Graças a mobilização da nossa categoria,
chegamos ao fim da nossa campanha
salarial, conquistando mais um excelente
acordo coletivo, com um ganho inédito, que é
o vale compras que, somado ao INPC, dá um
ganho médio total de 6% (isso significa um
aumento médio real de 4%), muito acima de
outras categorias e o melhor índice deste
ano. É isso, mesmo enfrentando adversidades como o desemprego, a reforma trabalhista e a maior crise política econômica da
nossa história.

Campanha salarial

MOBILIZAÇÃO E
CONQUISTA INÉDITA

A campanha salarial deste ano entrará para a história.
Mesmo com as dificuldades impostas por alguns patrões e
a grave crise que estamos vivendo, fomos à luta e conquistamos um aumento médio real de 4% totalizando
em média 6 % de aumento para a categoria,
sendo 2,09% de reajuste no salário, o aumento do auxílio
creche e o inédito vale compras (veja box ao lado) para o
trabalhador(a) reforçar o orçamento e usar como quiser.
Conquistas que rmostram a força que a união do trabalhador(a) com o sindicato são capazes de proporcionar.
Parabéns a todos os trabalhadores(as) que participaram
dessa conquista. Mas atenção. Temos que nos manter em
alerta porque a luta ainda vai continuar.

CARTÃO VALE COMPRA é o mais
novo benefício para a categoria
O trabalhador(a) pode comemorar
mais uma vez. A partir de outubro,
todos começarão a receber o
cartão Vale Compra no valor de
R$ 50,00, conquistado pelo
Sindicato para usar em toda a
Rede Extra, presente em toda a
cidade. Uma conquista histórica.

Campanha salarial

Essa conquista veio com muita luta, organização, intenso trabalho e mobilização diária
para superar a intransigência de alguns
patrões, que em princípio, queria se aproveitar da situação e não dar nada. Mas a nossa
pressão falou mais alto e o resultado está aí.

Mas companheiros e companheiras, a luta
ainda não acabou. Temos ainda que enfrentar a reforma da Previdência que está no
Congresso para ser votada e tem o propósito
de tirar o direito sagrado da aposentadoria de
milhares de trabalhadores. E isso não podemos permitir. Mais uma vez, trabalhadores e
sindicatos terão que mostrar a sua força na
árdua luta contra a retirada de direitos.
Só com a união e mobilização, garra e
organização poderemos barrar a reforma da
previdência e continuar conquistando
aumentos e benefícios para todos.

Eunice Cabral
Presidente do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco,
presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores
nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados
(CONACCOVEST) e vice-presidente da Força Sindical

Confira como ficaram as nossas conquistas, a partir de 1º de agosto:
PISOS SALARIAIS
DIFERENCIADO
QUALIFICADO
NÃO QUALIFICADO
ENTRANTE

R$ 1.518,80
R$ 1.394,25
R$ 1.108,00
R$1.076,20

*Auxilio creche

R$179,00
devido pelo prazo
de 30 (trinta meses)

A Força dos Trabalhadores!
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O movimento sindical, por meio de seus sindicatos, suas federações, confederações e centrais sindicais, vêm, ao longo dos anos, erguendo bandeiras de
lutas que dizem respeito aos trabalhadores de todo o País, e de todas as categorias, contra a retirada de direitos, por uma queda expressiva da taxa básica
de juros, pela manutenção dos postos de trabalho existentes e sua ampliação,
por ambientes de trabalho saudáveis, por máquinas protegidas, pela valorização dos salários, aposentadorias e pensões, e pelo estrito cumprimento dos
textos das Convenções Coletivas de Trabalho, entre outras demandas.
Apesar de, nos dias de hoje, as entidades sindicais estarem mais bem
preparadas se comparadas às de um passado não muito distante, mais organizado, mais coeso e atuante, isto de nada valeria sem a efetiva participação
do conjunto de trabalhadores nas lutas que encampam visando o bem de
todos. Só uma entidade forte e atuante alcança as conquistas almejadas. E
essa entidade só se torna efetivamente forte se tiver ao seu lado a categoria
que representa. Um sindicato forte é a certeza de novas e importantes
conquistas, e de que nossos direitos serão respeitados. Com um sindicato
fortalecido, as campanhas salariais têm tudo para saírem, sempre, vitoriosas.

CAMPANHA DO AGASALHO 2017

Agradecemos a todos que ajudaram na Campanha do Agasalho deste ano
e participaram ativamente desta ação com muito calor humano.
O NOSSO MAIS PROFUNDO AGRADECIMENTO A TODOS QUE COLABORARAM!

ZONA SUL
1-NATIVE INDUSTRIA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
2-MARK STIL CONFECÇÕES LTDA
3-BLEIZER INDUSTRIA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
4-SANTIN & SANTIN CONF. COM. RPS LTDA
5-SANUR INDUSTRIA CONFECÇÕES LTDA
6-FERG´S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ZONA NORTE
1-ESTRELINHA INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA
2-CAFS INDUSTRIA COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA
3-JAQUES CHAIM CONFECÇÕES LTDA
4-MALHARIA FIOTA INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA
5-BLUSH CONFECÇÕES LTDA
6-MILAMUR CONFECÇÕES LTDA
7-EMINENT CONFECÇÕES MODA LTDA
8-LCS SERVIÇOS DE COSTURA LTDA EPP
BRÁS
1-CONFECÇÕES ESOTERICA LTDA
2-CONFECÇÕES LILIAN LTDA
3-CAMISETAS MAGIC CONFECÇÕES
4-LENE CONFECÇÕES DE ROUPAS INFANTIS LTDA
5-CONFECÇÕES ABRAHÃO LTDA
6-GRANDA JEANS INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA
7-CONFECÇÕES DE ROUPAS GLOBAL LTDA
8-MEGA TEEN INDUSTRIA COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA
9-ANIS RAZUCK INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA
10-CONFECÇÕES SHANES LTDA
11-CONFECÇÕES DE ROUPAS GLOBAL CO LTDA
ZONA LESTE
1-OXYRED INDUSTRIA COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA
2-KAMCY INDSUTRIA COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA
3-BORDA KORTE CONFECÇÕES LTDA
4-ARTIGO X INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA
5-ADESSO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
6-CONFECÇÕES 4R LTDA
7-NISHIMURA & MATSUI LTDA ME
8- PASSAGEM SECRETA CONFECÇÕES LTDA

LAPA
1-ORV CONFECÇÕES LTDA
2-CONFECÇÕES MONTE VERDE
3-EVER KIDS CONFECÇÕES LTDA
4-QUEENSTOWN INDUSTRIA COMERCIO LTDA

BOM RETIRO
1-MALHARIA E CONFECÇÕES POL SAR LTDA
2-CONFCÇÕES MIROA LTDA
3-TRICOSTYL MODAS LTDA
4-LIVIPEL INDUSTRIA COMÉRCIO CONFECÇÕES
LTDA
5- CONFECÇÕES DE ROUPAS ELLEN BROOK LTDA
6-GET BABY COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA
MOÓCA
1-RED SEA CONFECÇÕES LTDA
2-CONFECÇÕES THERELLI LTDA
3-TERCEIRA GERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO
CONFECÇÕES LTDA
4-EVERBLUE CONFECÇÕES LTDA
5-INFANT-BABY CONFECÇÕES LTDA
7-CONFECÇÕES INFANTIS PARKINHO DO BEBÊ
8-Y.K.Z CONFECÇÕES LTDA
9-PIXIE ARTEMODA LTDA
10-CONFECÇÕES MEIMAR LTDA
11-SOMALHAS IND. COM. CONF. LTDA ME
12-MEIMAR CONFECÇÕES LTDA
13-INFANT-BABY CONFECÇÕES LTDA

Valorizar seu sindicato é valorizar a si próprio e ao seu emprego. Quem
torna um sindicato, uma federação, confederação ou central sindical forte é o
conjunto dos trabalhadores. É a participação de cada trabalhador (a) visando
o bem estar e o denominador comum de todo um grupo. E esclarecer, organizar, mobilizar esses trabalhadores é papel de cada entidade sindical, além de
tomar a frente das negociações – sempre com a anuência do grupo – para
que esses objetivos sejam alcançados.
É importante que todos(as) os(as) trabalhadores(as)
se sindicalizem, valorizem seu representante
sindical e participem ativamente das lutas em
defesa das bandeiras da classe
trabalhadora brasileira. Ser sindicalizado
é um direito de cada trabalhador (a).
Por isto a importância da sindicalizar-se!
Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força

Presidente da Força Sindical e Presidente da Força
Sindical e deputado federal

11 ANOS DA LEI
MARIA DA PENHA
Antes conhecida como sexo frágil, a mulher
conquistou um grande lugar de destaque dentro da
nossa sociedade. Um desses avanços é a Lei
11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, que
completou 11 anos no mês de agosto. Desde sua
criação e aprovação, em 2006 até o ano passado,
foram registrados mais de 4,9 milhões de denúncias,
segundo a Central de Atendimento à Mulher.
Desses, 550 mil foram relatos de violência,
prevaleceram os de agressão física (56,72%),
seguidos por violência psicológica (27,74%).
A presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral
disse a que a Lei é sem dúvida um grande instrumento no combate a violência contra as mulheres. Mas
elas também devem fazer o seu papel, denunciando
os agressores. "Hoje, a mulher tem a Lei Maria da
Penha a seu favor. Mesmo assim, ela precisa
denunciar e se impor diante das agressões.",
afirma.
Ainda de acordo com os dados, 2016 registrou
aumento de 54% em denúncias, em comparação
com 2015.
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1-NINA AGOSTINI
2-ALTAIR CONFECÇÕES LTDA

Uma publicação do
SINDICATO DAS COSTUREIRAS DE SÃO PAULO E OSASCO
Fone: (11) 3329-6300 - Fax: (11) 3227-1969

Presidente: Eunice Cabral Jornalistas: Amélia Cibele S. Eloy - Mtb 77.498/SP,
Mário B. Silva - Mtb 22.798/SP e Rafael Sousa - Mtb 75.135/SP Diagramação e arte: Arte e Imagem
Impressão: Paris Brindes Ltda. Tiragem: 33.000 exemplares Ed. Nº 331 - Agosto/2017
Sede: R. dos Bandeirantes, 388 - Bom Retiro/SP - Site: www.costureirassp.org.br
E-mail: sindicato@costureirassp.org.br

3

REFORMA TRABALHISTA
É PAUTA DE SEMINÁRIO
Nem mesmo a chuva impediu que centenas de trabalhadores(as)
fossem ao nosso Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das
Cruzes para assistir ao seminário sobre a reforma trabalhista, proferida
pelo advogado Fernando de Carvalho Bonadio.

SINDICATO PROMOVE CURSO DE CIPA
O nosso Sindicato
entre os dias 24 e 28 de
julho realizou mais um
treinamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
Esta medida favorece a
formação das CIPAS nas
empresas do nosso
setor de um modo geral.
Foram formados cerca
de 120 novos membros.
Segundo a presidente do nosso sindicato, Eunice Cabral, a realização do
curso de CIPA pelo sindicato é uma das prioridades desta gestão e novos
treinamentos deverão ocorrer. “Parabéns aos novos membros e a todos
que contribuíram com esse processo. Deixo aqui o convite para que
funcionários de outras empresas que estiverem interessados entrem
em contato com a nossa entidade.”

O advogado fez uma leitura detalhada sobre os principais pontos da
reforma e de seus impactos para a vida dos trabalhadores e destacou
o caráter patronal e retrógrado da reforma:
“Toda a reforma é boa, mas essa só trouxe vantagens para o lado
empresarial. Ao fazer a reforma, a classe patronal não tentou
ouvir e dialogar com os representantes dos trabalhadores e ainda
quer colocar o sindicato como vilão com o propósito de enfraquecer o movimento sindical. A solução, é o povo participar ativamente das instituições e da vida política do pais, cobrar seus
representantes, enfim, exercer a democracia”, afirmou.

Ao final da palestra, os participantes, como sempre, fizeram
muitas perguntas ao advogado, que não deixou nenhuma questão
sem resposta. Sucesso absoluto!

A presidente de nosso sindicato, Eunice Cabral, falou sobre a campanha salarial. “A campanha está muito difícil. Os patrões estão
aproveitando a desculpa da crise para não dar reajuste, o que não
aceitamos de forma alguma.” Eunice colocou em votação a continuidade das negociações, o que deu certo: pressionamos os patronais
ainda mais e, no final, conseguimos um excelente acordo para todos.

ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO
FALOU SOBRE A REFORMA TRABALHISTA

A Organização no local de Trabalho (OLT) realizou um encontro com os
nossos companheiras (os) na sede do nosso Sindicato, onde foi debatido o
futuro das relações trabalhistas na categoria. O evento contou com a presença da nossa tesoureira, Aparecida Carmelita de Sousa e do assessor sindical
Edison Luiz, o Luizinho. Além das mudanças que irá trazer grandes prejuízos
para todos os trabalhadores, a nossa companheira Carmelita falou também
sobre a campanha salarial. “Não está sendo fácil, mas estamos na luta
pelo direito de todo o trabalhador. Por isso não vamos abaixar a guarda
e seguir em frente é o nosso lema”.
No próximo dia 22 de setembro a OLT falará sobre saúde e segurança.
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Você sabia?

Alinhavando
• Próximo Seminário

TODO ASSOCIADO (A) TEM DIREITO:
(CLÁUSULA 31 DA CONVENÇÃO COLETIVA)

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em caso de morte, invali-

dez permanente total ou parcial causada por acidente ou doença adquirida no exercício profissional do empregado (a), seguidas as determinações da convenção coletiva.

Data: 16/09/2017 - Sábado
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

• Reunião de Saúde e Segurança

Data: 22/09/2017– Sexta-feira
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

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 filho (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 filho (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 beneficiários 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 Natalina - (somente válida para seguradora) 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.

Você sabia que para um sindicato seja forte e tenha mais
força nas suas lutas, é necessário que um número crescente
de trabalhadores sejam sindicalizados, assumindo também o
papel de sustentar e apoiar essa luta. A união no sindicato
torna a luta forte e mais fácil. O trabalhador é o elo
de uma corrente construída fraternalmente, segundo
interesses comuns. Por isso, sindicalize-se.
Você e a sua categoria só tem a ganhar!

