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No último sábado, 16, o nosso 
Sindicato promoveu um semi-
nário sobre as perspectivas 
para a Campanha Salarial 
2012, no Sítio Escola Itamar 
Barbosa de Oliveira. A técnica 
do Dieese (Departamento In-
tersindical de Estatística e Es-
tudos Sócioeconômicos), Eliana 
Elias, foi quem abordou o tema.  
“Para construirmos uma ideia 
do que poderemos conquistar 
este ano, é preciso avaliar o 
cenário em que se desenvolverá 
o processo”, explicou Eliana. 
O cenário analisado foi baseado 
em três pontos cruciais, como o 
desenvolvimento da economia 
no ano anterior, o panorama 
para 2012 e sua inserção no 
processo das negociações sa-
lariais. A análise apresentada 
mostra que, devido a crise mun-
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dial em 2011, o Brasil obte-
ve um crescimento abaixo 
de 2010, girando em torno 
dos 4,5%. A economia de-
sacelerou, mas continuou 
em movimento. Essa con-
tínua movimentação da 
economia é essencial para 
absorver quem chega  ao 
mercado de trabalho e 
quem está desempregado.

No primeiro semestre deste 
ano o crescimento da indústria 
foi lento, e apresentou uma 
queda de 1,5%. A indústria 
têxtil e confecção tiveram um 
crescimento menor em relação 
ao ano passado, com 5% e 7% 
respectivamente. 
No entanto, para a segunda 
metade deste ano, a perspec-
tiva é positiva, pois os sinais 
da economia são de acele-
ração. Houve investimentos 
e não ocorreram cortes nos 

postos de trabalho.  “Sem a 
pressão dos juros, não há 
porque limitar o crédito, e 
traz bons ventos para todos, 
explica Eliana. Além disso, 
a meta dos grandes empre-
sários do setor é de mais 
investimentos e contratações 
para o segundo semestre de 
2012. Este cenário traz para o 
processo de negociação algo 
positivo, pois se os empresá-
rios apostam nessa melhoria 
na economia, nós também 
devemos acreditar e levar 
isso a nosso favor”, finalizou. 
O seminário terminou com a 
etapa de perguntas e, poste-
riormente, os presentes pude-
ram desfrutar de toda infra-
estrutura de lazer que o Sítio 
Escola dispõe. 
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 |Assédio moral ou violência 
moral no trabalho não é um 
fenômeno novo. Pode-se dizer 
que ele é tão antigo quanto o 
trabalho e consiste na inten-
sifi cação, gravidade da abor-
dagem  que tenta estabelecer o 
nexo-causal com a organização 
do trabalho e tratá-lo como não 
inerente ao trabalho.
A reflexão e o debate sobre o 
tema tem sido destaque em 
nosso sindicato diante das 
inúmeras denúncias que re-
cebemos onde trabalhadores 
(as) vivenciam este crime. 
Prova disso foi que dias atrás 
fomos chamados e constata-
mos que um companheiro foi 
encontrado “de castigo” em 
uma empresa.

O que é humilhação?
Conceito: É um sentimento de ser 
ofendido/a, menosprezado/a, 
rebaixado/a, constrangido/a 
pelo outro/a. É sentir-se um 
ninguém, sem valor, inútil. A 
humilhação causa dor, tristeza 
e sofrimento.

E o que é assédio moral no 
trabalho?
É a exposição dos trabalhado-
res (as) a situações humilhan-
tes e constrangedoras, repeti-
tivas e prolongadas durante a 
jornada de trabalho, desesta-
bilizando a relação da vítima 
com o ambiente de trabalho e 
a organização, forçando-o a 
desistir do emprego.
A vítima escolhida é isolada 
do grupo sem explicações, 

passando a ser hostiliza-
da, ridicularizada. Estes, 
por medo do desemprego 
e a vergonha de serem 
também humilhados as-
sociado ao estímulo cons-
tante à competitividade, 
rompem os laços afetivos 
com a vítima. 
 Reconhecendo o assé-
dio moral:
Gestos, condutas abusi-
vas e constrangedoras, 
humilhar repetidamente, 
inferiorizar, amedrontar, 
menosprezar ou desprezar, 
ironizar, difamar, ridiculari-
zar, risinhos, suspiros, piadas 
jocosas relacionadas ao sexo, 
ser indiferente à presença 
do/a outro/a, estigmatizar os/
as adoecidos/as pelo e para 
o trabalho, colocá-los/as em 
situações vexatórias, falar 
baixinho acerca da pessoa, 
olhar e não ver ou ignorar sua 
presença, entre outras ações 
que fazem o individuo passar 
por constrangimento. 

O ASSÉDIO MORAL PODE 
GERAR INDENIZAÇÃO?
Sim. Os danos sofridos pela 
vítima podem gerar perdas de 
caráter material e moral, sur-
gindo o direito à indenização 
por assédio moral.
 
O que a vítima deve fazer?
• Resistir: anotar com detalhes 
todas as humilhações sofridas 
• Dar visibilidade, procurando 
a ajuda dos colegas, princi-
palmente daqueles que teste-

munharam o fato ou que já 
sofreram humilhações . 
• Organizar. O apoio é fun-
damental dentro e fora da 
empresa. 
•  Evitar conversar com o 
agressor, sem testemunhas. 
• Exigir por escrito, explica-
ções do ato agressor e per-
manecer com cópia da carta 
enviada ao D.P. ou R.H e da 
eventual resposta do agressor. 
Se possível mandar sua carta 
registrada, por correio, guar-
dando o recibo. 
• Procurar seu sindicato e 
relatar o acontecido para 
diretores e outras instancias 
como: médicos ou advogados 
do sindicato assim como: 
Ministério Público, Justiça 
do Trabalho, Comissão de 
Direitos Humanos e Conselho 
Regional de Medicina (ver Re-
solução do Conselho Federal 
de Medicina n.1488/98 sobre 
saúde do trabalhador). 
• Recorrer ao Centro de Refe-

rencia em Saúde dos Trabalha-
dores e contar a humilhação 
sofrida ao médico, assistente 
social ou psicólogo. 
• Buscar apoio junto a fami-
liares, amigos e colegas, pois 
o afeto e a solidariedade são 
fundamentais para recupera-
ção da auto-estima, dignidade, 
identidade e cidadania. 
Importante: Se você é tes-
temunha de cena(s) de hu-
milhação no trabalho supere 
seu medo, seja solidário. Você 
poderá ser “a próxima vítima” 
e nesta hora o apoio dos seus 
colegas também será precioso. 

LEMBRE-SE:
O assédio moral no trabalho 
não é um fato isolado. A batalha 
para recuperar a dignidade, a 
identidade, o respeito no traba-
lho e a auto-estima, deve passar 
pela organização de forma cole-
tiva através dos representantes 
dos(as) trabalhadores(as) do 
nosso sindicato, dos cursos de 
CIPA, das reuniões de orga-
nizações no local de trabalho 
(OLT), e de Saúde e Segurança 
no Trabalho.
O “basta à humilhação” de-
pende também da informação, 
organização e mobilização 
dos(as) trabalhadores(as). 
Um ambiente de trabalho 
saudável é uma conquista 
diária possível na medida em 
que haja “vigilância constan-
te” objetivando condições de 
trabalho dignas, baseadas 
no respeito “ao outro como 
legítimo outro” no incentivo a 
criatividade, na cooperação.

Em 2011, apesar da crise econômica que assolava o mundo, 
conseguimos alcançar várias cláusulas importantes para 
a nossa categoria, como um reajuste salarial de 8%. A eco-
nomia não cresceu tanto quanto em 2010, ficando em torno 
de 4,5%. No entanto, a economia continuou em movimento 
e foi o suficiente para que não tivéssemos cortes nos postos 
de trabalho. 
Este ano, para a nossa Campanha Salarial 2012, temos mais 
uma importante batalha pela frente. Pesquisas realizada 
pelo Dieese mostram que podemos ter boas expectativas para 
o segundo semestre deste ano.  Temos empresários anun-

ciando investimentos e mais contratações, são perspectivas 
de bons ventos para os (as) trabalhadores (as). 
No entanto, mal passada a primeira rodada de negociações 
com o patronal, já tivemos muita chiadeira. Apesar dos da-
dos que temos, eles insistem em dizer que a crise continua e a 
querer barrar nossa luta por um reajuste acima de inflação. 
Mas, para isso, é claro, é necessário que a nossa categoria, 
trabalhadores e trabalhadoras, estejam unidos para o  pro-
cesso de negociações. AFINAL, JUNTOS SOMOS FORTES!  

A diretoria

Uma publicação do SINDICATO DAS COSTUREIRAS DE SÃO PAULO 
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• CURSO DE CIPA
Data: 23 à 27/07/2012 (Segunda a Sexta-feira)Local : Sede do SindicatoHorário: das 14h00 as 18h00

• PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 21/07/ 2012 (sábado)
Local : Sítio Escola Mogi das Cruzes/SPSaída: 07h00 da sede do sindicato 

• AÇÃO CIDADANIA

Data: 29/07/2012 
(Domingo)
Local : Sede do Sindicato

Horário: das 09h00 as 
14h00

AlinhavandoAlinhavando
• REUNIÃO DE SAÚDE 

E SEGURANÇA NO
LOCAL  DE TRABALHO

Data: 13/07/2012  
(Sexta-feira)
 Local : Sede do Sindicato  
2ºandar – auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

Secretaria de Esporte, 
cultura e lazer

12 de junho - Dia de Combate ao Trabalho Infantil

Imagens do MêsImagens do Mês

Por Mario B. Silva

Junho/2012

Confi ra a tabela dos jogos no nosso site: www.costureirassp.org.br
Informações: Jonas, Valéria, Mauro e Ronaldo- Secretaria 
de Esportes- 3329-6300 ramal 22.

O que é trabalho infantil?
No Brasil, é qualquer trabalho exercido por 
criança e adolescente com menos de 16 anos,  
na condição de aprendiz, e é proibido por lei. 
Os programas de aprendizagem, cujo objeti-
vo é facilitar a formação técnico-profi ssional 
de adolescentes a partir dos 14 anos, devem 
atender a uma série de condições específi cas, 
de modo a garantir que esse trabalho não pre-
judique o cotidiano e a vida escolar do jovem, 
entre outros. 
Onde ele costuma ocorrer?
Hoje, no Brasil, a exploração do trabalho infantil está pre-
sente em diversos ambientes, tanto privados como públicos. 
Em toda a América Latina, segundo a OIT, uma de cada dez 
crianças e adolescentes está em situação de trabalho infantil, 
em suas mais diversas formas. Ou seja, ele pode estar na casa 
das pessoas, no restaurante do bairro, na esquina daquela 
avenida... Há ainda aqueles cuja prática é menos recrimina-
da socialmente, como o trabalho rural e o doméstico, e até 
aqueles relacionados a atividades ilegais, com a exploração 
sexual e o tráfico de drogas.
Por que ainda há autorizações para o trabalho de ado-
lescentes com menos de 16 anos?
Apesar da legislação nacional deixar essa proibição bem clara, 
alguns juízes da infância ainda autorizam a prática, com base 
no argumento de que o adolescente que trabalha pode ajudar a 
família a ter condições de garantir seu próprio sustento. Mas, 

se a família não consegue 
atender às necessidades de 
suas crianças e adolescentes, 
o Estado e até a própria so-
ciedade devem intervir para 
fazer com que esses direitos 
sejam garantidos. Ou seja, 
não deve ser responsabili-
dade da própria criança ou 
adolescente trabalhar para 

se sustentar.
Fazer uma criança ajudar nos afazeres domésticos é 
promover o trabalho infantil?
Quando essa criança não consegue realizar as demais atividades 
importantes de seu dia-a-dia – como ir à escola, brincar, parti-
cipar de atividades culturais – por conta do excesso de afazeres 
domésticos, ou se há exploração comercial, essa situação se ca-
racteriza sim como trabalho infantil. Isso é ainda mais comum 
quando uma criança de uma família sem condições fi nanceiras 
de garantir seu sustento é convidada a morar com uma família 
mais favorecida em troca da ajuda com esses serviços. É o cha-
mado trabalho infantil doméstico, e os hábitos culturais de nossa 
sociedade acabam por até incentivar a prática.
E comprar balas de uma criança no farol, é promover 
o trabalho infantil?
Sim, e essa é uma das piores formas da prática. E, pois esse tra-
balho informal urbano é um dos mais complicados de combater 
devido à ausência de rotinas de fi scalização.
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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.

Edição 274

Últimas Semanas de Inscrições
Fichas na secretaria do Sindicato

Informações com Conceição pelo 
Tel: (11)2877-7299 ou 6683-2882

DURAÇÃO DO CURSO: 3 MESES
Segunda-feira das 13h00 as
17h00 e das 18h00 as 20h30 

Terça-feira das 18h00 as 20h30
Taxa unica de inscrição:
R$ 20,00 SÓCIO E R$ 25,00 NÃO-SÓCIO

Curso de ReciclagemCurso de Reciclagem
de papel e papelãode papel e papelão


