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SEMINÁRIO DESTACA A LUTA CONTRA
O PRECONCEITO E A DESIGUALDADE
Para encerrar com chave de
ouro a semana de comemoração
ao Dia Internacional da Mulher,
o Sindicato das Costureiras
de São Paulo e Osasco recebeu mais de 700 trabalhadoras (os) no Sítio- Escola Itamar
Barbosa de Oliveira, em Mogi
das Cruzes/SP, no último dia 17.
Na composição da mesa de
abertura, o evento contou
com a presença de importantes líderes do movimento sindical e político.
Em seu discurso de abertura
Eunice Cabral agradeceu o apoio
de todos (as) os (as) companheiros (as). “Nossa luta ganha força
através da união”, destacou.
Abrindo o ciclo de palestras,
o evento recebeu Soninha
Francine, líder estadual do PPS
e Superintendente do Trabalho
Artesanal das Comunidades
(Sutaco). Sob o tema “Mulher
- A força que move o mundo”,
Soninha abordou a necessidade de relembrar as conquistas

históricas e importantes
para as mulheres e defendeu o aumento da inclusão
delas na política.
A segunda palestrante do
evento foi a socióloga e presidente nacional da Ação
Mulher Trabalhista (AMT)-PDT
Miguelina Vecchio, que teve
como tema de sua palestra “A
luta contra a Desigualdade e a
Discriminação”. “A mulher precisa saber que é batalhadora
e capaz do que quiser”, defendeu Miguelina. E destacou: “É
preciso encarar que somente
com a união da ala feminina é
possível garantir maiores benefícios a todas”.
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Palavra da Presidente

Eunice Cabral

Mulher - O equilíbrio que preserva a vida
A FORÇA QUE MOVE O MUNDO
Ainda enfrentamos todo tipo de discriminação e conflito diante das barreiras para conciliar
trabalho, casa, escola, família e relacionamento afetivo.
A mulher ainda é alvo de grande discriminação por aqueles que ainda acreditam que “lugar
de mulher é na cozinha” e por isso enfrenta o grande desafio de mostrar que é forte, ousada
e firme na tomada de decisões, quando necessário.
A mulher tem marcado as últimas décadas mostrando que competência no trabalho também
é um grande marco feminino. Além disso, encontra disposição para encarar os desafios
propostos pelo mercado de trabalho com convicção e disposição. A sensibilidade da mulher, colabora e influencia o processo de transformação rápida que o mundo tem passado.
O avanço frente à política e a economia ainda mostram a força da mulher em perceber e apontar soluções.
Conseguimos avançar, mas ainda temos um longo caminho a percorrer.
A realidade de muitas ainda é cercada de violência, maus tratos, ofensas e desrespeito!
Temos que derrubar as barreiras do preconceito e da vergonha fazendo da denúncia nossa
maior arma. Vamos dizer não à desigualdade salarial, social e moral.
Não queremos ser melhor que ninguém, simplesmente iguais nos direitos e deveres!

Negociações dos Programas de metas da
PLR-2012 avançam em diversas empresas da base
O nosso Sindicato intensificou a luta em todas as empresas da
base, pela implantação dos programas de PLR.
A PLR é regulamentada pela Lei 10.101 e, portanto é preciso
cumpri-la. “Nós estimulamos a implantação de programas de
metas, pois se forem bem discutidas, pagam prêmios acima
dos abonos negociados quando não existem programas estruturados”, afirmou a presidente Eunice Cabral. Vale lembrar à
categoria que o (a) trabalhador (a) deve informar ao Sindicato

caso a empresa em que trabalha não tenha implantado a PLR ou
iniciado as negociações. Nessa situação, os(as) companheiros(as)
devem comunicar ao sindicato, pois vamos exigir o pagamento
de abono a título de PLR.
Em 2012 já realizamos diversas negociações e em algumas
empresas, como é o caso da Andriello, os programas já estão
estruturados e implantados, e a cada ano faz-se uma avaliação
de resultados e os ajustes necessários.

Confiram as assembleias e negociações de PLR que já estão em andamento.

Nutrisport

Trabalhadores(as) da
Nutrisport ouvem
atentamente a
exposição sobre
a importância da
participação no
Programa de Metas e
o acompanhamento
mensal da PLR

Tubeline
NIF
NIF

Na NIF foram realizadas 2 assembleias e 3
rodadas de negociações, e o Programa está
sendo construido com ampla participação

www.costureirassp.org.br
sindicato@costureirassp.org.br
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Espaço do Paulinho
Valorizar os ganhos do
trabalhador é preciso
A Força Sindical e as demais centrais não
vão dar trégua para o governo federal em
relação às reivindicações que fazem parte
da agenda trabalhista. Vamos intensificar
a luta protegendo a indústria nacional e os empregos ameaçados
pelas importações predatórias.
Acabamos de sair de reuniões com o secretário geral da Presidência, Gilberto Carvalho, e com a presidente Dilma Rousseff para
discutir a pauta trabalhista. Mostramos a eles a necessidade de
valorizar os salários e as aposentadorias para o país acelerar o
crescimento econômico, reativar a produção da indústria e criar
postos de trabalho.
Solicitamos à presidente Dilma que nos apóie na luta para isentar do imposto de renda a participação dos lucros e resultados
(PLR) e o abono salarial. Além disso, pleiteamos reajustes
substanciais para os aposentados que ganham acima do salário
mínimo, assim como o fim do fator previdenciário e reajuste
para os servidores públicos.
Estamos convencidos que PLR isenta de imposto de renda é uma
forma de distribuir renda e fomentar o mercado interno, pois
a desoneração vai garantir cerca de R$ 1,8 bilhão no bolso dos
trabalhadores, aumentando o consumo e a produção.
Além disso, cobramos do governo a necessidade de reajustar as
aposentadorias de quem ganha acima do salário mínimo. Conversamos também sobre a introdução de medidas para proteger
os empregos e a indústria nacional em risco diante da abertura
do país às importações indiscriminadas.
Entregamos documento das centrais sugerindo a adoção de medidas macroeconômicas, como a redução da taxa de juros, diminuição
do spread bancário e acabar com a sobrevalorização cambial.

www.deputadopaulinho.com.br • www.twitter.com/dep_paulinho
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CURSO DE CIPA

Data:
Local :

23/04/2012
(Segunda a sextafeira)
Sede do Sindicato

Horário:

Secretaria de Esporte,
Cultura e Lazer
Inscrições Abertas para o 8º
Campeonato de Futebol Society

Procure os assessores e diretores de base ou
qualquer dúvida falar com:
Jonas, Valéria, Mauro e Ronaldo
Secretaria de Esportes- 3329-6300 ramal 22.

Por Mario B. Silva

Alinhavando

Data:

das 14h00 às 18
h00

ORGANIZAÇÃO
NO
LOCAL DE TRAB
ALHO

20/04/2012
(Sexta-feira)
Local : Sede do
Sindicato
2ºandar – audit
ório
Horário: das 18
h00 às 19h00
Data:

e
Reunião de Saúd
alho
ab
Tr
no
a
nç
Segura

12 –
Data: 11/05/20
)
ra
ei
-f
ta
ex
(S

ndicato
Local : Sede do Si
io
tór
di
au
–
r
da
2ºan
às
0
h0
18
s
da
Horário:
h00
18h00 até às 19

3

Imagens do Mês
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SINDICATO CIDADÃO
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.

serviços
ser
rviçços
SEU SINDICATO 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
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:
03 parcelas

De 12 a 23 meses:
04 parcelas

Acima de 24 meses:
05 parcelas

