
nacional, e conse-
quentemente na 
c lasse  trabalha-
d o r a , ”  d e c l a r o u 
Ilmar. 
Ele ainda apon-
tou elementos que 
podem favorecer 
a superação deste 
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Desindustrialização é tema de seminário no Sítio Escola 

Sindicato das Costureiras de São 
Paulo e Osasco,  antecipa discussões 
da Convenção Coletiva 2012/2013      
e inicia processo  de constituição       
de Comissão Tripartite

Curso livre 
de teatro
Garanta a 
sua Vaga!

Pré-inscrições 
abertas

Queremos 
medidas efi cazes  
para salvar 
indústria e 
emprego

DESINDUSTRIALIZAÇÃO

No último sábado, (14), no Sítio 
Escola Itamar Barbosa de Oli-
veira, em Mogi das Cruzes/SP, 
reuniram-se centenas de tra-
balhadores (as) que assistiram 
atentamente a palestra sobre 
desindustrialização. 
O técnico do Dieese, Ilmar Fer-
reira, abordou o processo de 
enfraquecimento da indústria 
nacional, o que resulta na dimi-
nuição dos postos de trabalho.
Segundo ele, os principais res-
ponsáveis pelo processo da 
desindustrialização são a ex-
cessiva valorização cambial, as 
altas taxas de juros, estrutura 
tributária inefi ciente e proble-
mas de infraestrutura. “Esses 
fatores se refl etem na indústria 

quadro. “A política indus-
trial deve ser concebida no 
âmbito de uma estratégia 
de desenvolvimento na-
cional que promova a in-
dustrialização,” defendeu. 
E emendou: “Esta política 
deve se apoiar no potencial 
do mercado interno brasi-

leiro”. 
O palestrante ainda alertou os 
(as) trabalhadores (as) para 
o fato de que o patronal pode 
usar deste fator para não dar 
um bom reajuste na Campanha 
Salarial 2012. 

Trabalhadores de todas as categorias vão às ruas 
contra o processo de Desindustrialização no Brasil 
As Centrais Sindicais, aliadas a entidades empresa-
riais e trabalhadores, promoveram no dia 4 de abril, 
um grande ato no estacionamento da Assembleia 
Legislativa de São Paulo, com o objetivo de pres-
sionar o governo para a adoção de medidas 
contra a desindustrialização. 
A ocasião reuniu importantes representantes sindi-
cais e políticos, que discursaram a favor de mudanças 
no setor da indústria nacional, como medidas contra a 
importação, o fim da guerra fiscal e o corte dos juros. 
Esses fatores são responsáveis pela queda da produção em vários setores 
da economia brasileira e, consequentemente, de postos de trabalho. “Essa 
união dos trabalhadores é fundamental para que conquistemos essas 
mudanças tão importantes para toda a classe trabalhadora,” declarou a 
presidente Eunice Cabral. 
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EXPEDIENTE

Palavra da Presidente

Eunice Cabral

Antecipadas as discussões da Convenção Coletiva 2012/2013 para 
tratar assuntos relacionados a saúde e segurança no trabalho

Mesmo com três políticas 
industriais já anunciadas 
desde que o Brasil se re-
democratizou, a indústria 
de transformação ainda 
depende de medidas pon-
tuais vindas do governo 
para tentar ter igualdade 
de condições na competi-
ção com seus concorren-
tes estrangeiros. Entre os 
protagonistas das políticas 
industriais, isso gera gran-
de dose de insatisfação, 
pois, apesar dos esforços, 
a indústria brasileira passa 
por um grave processo de 
desindustrialização. 
Tanto é que agora, pela pri-
meira vez desde o primeiro 
mandato de Lula, governo, 
empresários e trabalhado-
res (as) estão do mesmo 
lado e concordam que o 
País está perdendo sua 
força industrial. A questão 
ganhou mais destaque com 
os recentes dados do IBGE 
sobre produção industrial. 
No ano passado, a indús-
tria avançou meros 0,3% 
sobre 2010. No primeiro 
mês de 2012, houve recuo 
de 2,1% sobre dezembro. 
Nosso setor é um dos mais 
afetados com importações 
desenfreadas e falta de 
competitividade.

SOMENTE A 

MOBILIZAÇÃO 

EM MASSA SERÁ CAPAZ 

DE REVERTER 

ESTA SITUAÇÃO.
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UMA AMEAÇA REAL
Cada vez mais, empresas im-
plantam Programas de Metas 
para a participação dos traba-
lhadores nos lucros e resultados. 
Muitos empresários entende-
ram que os problemas atuais 
que ocorrem no setor do Ves-
tuário podem constituir-se em 
uma grande oportunidade para 
crescimento. O nosso sindicato 
apoia esse tipo de iniciativa 
desde que os programas sejam 
implantados com transparência, 
discutidos com (os) trabalhado-
res (as) e tendo a participação 

PLR – 2012  - Aumentam signifi cativamente 

Preocupado com a melhoria na 
qualidade de vida dos trabalha-
dores (as) no ambiente de traba-
lho foi criada a CTPN – ICV/
SP (Comissão Tripartite 
Permanente de Negociação 
– Indústria de Confecção e 
Vestuário de São Paulo).  Já 
nas negociações da campanha 
salarial 2011, o Sindicato das 
Costureiras de São Paulo e 
Osasco incluiu na ¨Pauta de 
Reivindicações¨ a criação da 
Comissão acima citada e con-
quistou uma cláusula para a 
formação da mesma.
No dia 28 de fevereiro de 2012 
dando continuidade ao pleito e 
cumprindo o que foi acordado em 
Convenção coletiva de Trabalho 
da categoria reuniram-se na sede 
do Sindicato das Costureiras de 
São Paulo e Osasco os represen-
tantes tripartites (Sindicato dos 

do Sindicato. Confi ram abaixo, 
mais empresas que estão im-
plantando o PPR-2012:
GCI - Na GCI já foi implantada 
a primeira palestra de sensibili-
zação do Programa.
A Comissão já foi escolhida 
pelos trabalhadores com 1 re-
presentante de cada setor e 
respectivo suplente.  
A primeira reunião para discutir o 
Programa de metas será realizada 
em 24 de abril. 
TUBLINE -  Após diversas ro-
dadas de negociações, o Plano de 

metas foi aprovado e o termo do 
acordo já foi assinado.
Todos (as) os (as) trabalhadores 
(as) receberam um informativo 
explicando em detalhes o Pro-
grama de Metas, valor do prêmio 
e data de pagamento. 
CRIATIFF - Na Criatiff, o Pro-
grama é baseado na redução de 
absenteísmo, e já vem sendo 
implantado há alguns anos.
A premiação para o alcance 
integral das metas em 2012 
é R$ 730,00 a ser pago em 
janeiro.

Trabalhadores, Sindicatos 
Patronais e Ministério do 
Trabalho e Emprego), sendo 
estes: Drª Maria The-
reza Pugliesi – Diretora 
jurídica do SINDIVEST/ 
SINDIROUPAS/ SINDICA-
MISAS, José Antonio Si-
mão Rodrigues – Diretor 
Sindicato das Costureiras de 
São Paulo e Osasco, Milene 
Rodrigues – Coordenadora 
Nacional de Saúde, segurança, 
e Meio Ambiente no Trabalho 
da CONACCOVEST e Ricardo 
da Costa Serrano represen-
tante da FUNDACENTRO/SP 
e Ministério do Trabalho e Em-
prego com objetivo de efetivar a 
constituição da CTPN – ICV/
SP (Comissão Tripartite 
Permanente de Negociação 
– Indústria de Confecção e 
Vestuário de São Paulo).

Destaca-se que será a primeira 
no Brasil no Setor do Vestuário 
e Confecção. “A luta do sin-
dicato dos trabalhadores 
na composição desta co-
missão é para que juntos 
tripartidamente possamos 
discutir melhorias dentro 
do ambiente de trabalho, 
promovendo ações que 
valorizem os trabalhado-
res (as)”, ressalta Eunice 
Cabral, presidente do Sin-
dicato e da CONACCOVEST.

os Programas de Metas em nossa categoria

GCIGCI TUBLINETUBLINE CRIATIFFCRIATIFF

Uma publicação do SINDICATO DAS COSTUREIRAS DE SÃO PAULO 
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Fone.: (11) 3329-6300 • Fax: (11) 3227-1969 
• Subsede : R. Gal. Bittencourt, nº 124 • Osasco /SP • Fone: (11) 3682-4607
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Queremos medidas 
efi cazes  para salvar 
indústria e emprego

Reunião de Saúde
Reunião de SaúdeSegurança no Trabalho
Segurança no Trabalho
Data: 11/05/2012  (Sexta-feira)Local :  Sede do Sindicato 2ºandar – auditório  Horário: das 18h00 até às 19h00

Próximo SeminárioPróximo Seminário

 Data: 19/05/2012
(Sábado)

 Local : Sítio Escola
Mogi das Cruzes/SP

 Saída: 07h00 da sede 

           do sindicato

1º DE MAIO  

Festa do Trabalhador

Data : 01/05/2012 

         (terça
-feira)

Local : Praça Campo de  

Bagatelle - Santana

 Horário: a 
part ir da 07h 00

 Retire seu cupom  na sede 

do sindicato e part i
cipe dos   

  sort eios de
 15 carros e 

   1 caminhão de prêmios

AlinhavandoAlinhavando

As centrais sindicais puseram mais de 90 
mil pessoas nas ruas de São Paulo dias 
atrás para exigir do governo medidas con-

cretas capazes de proteger a indústria nacional e os empregos.
Na manifestação, realizada no estacionamento da Assembleia 
Legislativa, os dirigentes e os manifestantes tiveram importantes 
aliados: os empresários e os estudantes.
Juntos, reivindicamos a redução drástica e imediata dos juros, 
diminuição do spread bancário, a regulação do câmbio e o fi m 
da guerra dos portos, entre outras propostas.
Antes do nosso ato, o governo baixou um pacote econômico 
para ajudar a indústria nacional, mas nos decepcionamos com 
a timidez das propostas contidas no documento.
Infelizmente, as medidas não alteram os juros, mantêm o 
câmbio alto, não tocam na política de superávit primário, não 
apontam para a necessidade de uma reforma tributária e não 
prevêem investimentos para melhorar a competitividade de 
nossas empresas.
A desoneração da folha de pagamento com a extinção da contri-
buição para o INSS de 20% é um boa iniciativa desde que não 
haja mudanças nos direitos dos trabalhadores.
No “Grito de alerta” deixamos claro que não vamos tolerar a 
continuidade dessa política que gera desindustrialização. Va-
mos intensifi car as manifestações de protesto. A próxima está 
marcada para 12 de abril, em Belo Horizonte. 
Queremos medidas duras para acabar com a farra das importa-
ções.  Além disso, precisamos aprovar urgentemente a Resolução 
72, que põe fi m à guerra dos portos, resolver questões estruturais 
como o preço da energia e o excesso de impostos que recai sobre 
o setor produtivo.

Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, presidente da Força Sindical

Por Mario B. Silva

Procure os assessores e diretores de base  ou qualquer 
dúvida falar com: Jonas, Valéria, Mauro e Ronaldo 

Secretaria de Esportes- 3329-6300 -  ramal 22.

As inscrições para o 8º Campeonato de Futebol 
Society Masculino terminam no dia 30/04/2012 e 
iniciam-se as inscrições para o futebol feminino, 

que irão até dia 30/05/2012.

SECRETARIA DE ESPORTE,  SECRETARIA DE ESPORTE,  
CULTURA E LAZERCULTURA E LAZER

Imagens do MêsImagens do Mês
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SINDICATO CIDADÃO

convênios
Por entender que todo cidadão tem direito 
de ampliar o conhecimento, nosso Sindi-
cato 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.


