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No último sábado, 10, o Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira recebeu o palestrante Marcos Benedito da Silva, do Inspir
(Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial), que
falou sobre o sistema de cotas em universidades públicas para
afrodescendentes. A instituição dessa lei visa facilitar o acesso
ao estudo pela população afrodescendente, explicou Marcos.
A palestra teve início abordando o processo da escravidão
e, posteriormente, a abolição da escravatura, passando
pela Conferência de Durban até a sanção do Estatuto da
Igualdade Racial pelo então presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. A valorização desta Conferência no Brasil, coloca o
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país entre os poucos do mundo que atua fortemente no combate ao
preconceito racial, com a política de ações afirmativas, explicou.
Essas ações constituem na valorização dos quilombolas, por exemplo,
e o ensino da cultura afro nas escolas. Essa lei, na verdade, procura
recuperar o atraso que os afrodescendentes têm devido aos anos de
escravidão”, finalizou.
O evento ainda contou com a presença do vereador eleito e também
diretor do nosso Sindicato, Moacyr Tenório além do companheiro
Claudio Prado, parceiro de luta e muito querido por toda a categoria.
“Agradecemos a presença desses companheiros, que estão sempre ao
lado do Sindicato”, disse a presidente Eunice Cabral.

A celebração do “Dia da Consciência Negra”

É muito mais que uma data comemorativa o dia 20 de novembro, dia da consciência negra.
É um dia de paralisações, lutas e reflexões sobre a atual situação da população negra Brasileira.
Nosso sindicato sempre esteve atento à questão realizando debates, seminários, levando o tema à
categoria, na clara intenção de tornar essa data - e esse mês, que vem sendo chamado “Novembro
Negro” - não somente uma data qualquer, mas sim um polo de reflexões que contemplem as diversas
questões atuais e pertinentes aos/às negros e negras em movimento.
Com as recentes conquistas, vêm às reflexões sobre os rumos que deve tomar o movimento negro de
agora em diante: por um lado, conquistas na educação e no mercado de trabalho, por outro, pode-se
também partir para um aprofundamento que mostra gritante desigualdade de salários.
Nosso país é hoje um país miscigenado; não somos somente brancos e nem somente negros. Somos a fusão de raças que
deu a cara deste novo Brasil.
Vamos continuar lutando pela igualdade de direitos e oportunidades para todos.
Eunice Cabral - Presidente
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CIPA – UM DIREITO DO TRABALHADOR
Uma das grandes preocupações do Sindicato das Costureiras de São
Paulo e Osasco é com relação à segurança do (a) trabalhador (a).
Por isso sempre fez a questão da CIPA ser vista com prioridade com um
trabalho específico através do departamento de Saúde e Segurança.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem de ser organizada em toda empresa com 20 ou mais funcionários. Seus integrantes
são eleitos pelo voto dos trabalhadores, livremente, sem imposição
patronal.
A Cipa atuante ajuda a melhorar as condições de segurança e higiene
no ambiente de trabalho, prevenindo acidentes e doenças ocupacionais,
como LER e dores nas costas. Portanto, o cipeiro é de fundamental
Turma de formando da Cipa - Outubro de 2012
importância para o próprio desempenho da empresa e mesmo da sua
produtividade.
Trabalhador: Exija Cipa na sua empresa e conte conosco.

Turma de formandos da Cipa - Outubro de 2012

Julho de 2012

Abril de 2012

Outubro de 2012

A RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA NO TRABALHO É DE TODOS!!!
Maiores informações no DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DO
TRABALHADOR – DSST
( 33296303
seguranca@costureirassp.org.br

A CIPA SÓ
FUNCIONA,
SE VOCÊ PARTICIPA

O Natal
está
chegando!
www.costureirassp.org.br
sindicato@costureirassp.org.br
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O 8º CAMPEONATO
DE FUTEBOL ESTÁ
NA RETA FINAL!
No dia 24 de novembro (sábado) acontece a semi-final do nosso 8º Campeonato de Futebol Society 2012, no Clube
Atlética São Paulo.
A definição de quais equipes estarão na
final, disputando a Taça, será depois
das partidas entre a Zagem e a Innocence, e Gangster e a Magic.
Os vencedores se enfrentam na grande
final, no dia 8 de dezembro, no Seminário de Confraternização, no Sítio Escola
Itamar Barbosa, em Mogi das Cruzes/SP.
O nosso Sindicato agradece a todas as equipes participantes pelo desempenho em mais
este Campeonato de Futebol.
Este ano, mais uma vez, o Campeonato
agitou a categoria! Foram 40 equipes
inscritas, mais de 100 jogos disputados e
centenas de gols.
O nosso muito obrigada também aos
familiares, que prestigiaram o evento, comparecendo em peso às partidas dos craques da categoria.

Alinhavando

Por Mario B. Silva

INSCRIÇÕES PARA O CARNAVAL
Data: DE 19/11/12 A 10/01/13
Local : Sede do Sindicato - Secretária
- térreo
Horário: das 09h00 as 18h30

Imagens do Mês
PRÓXIMO SEMINÁRIO (CONFRATERNIZAÇÃO)
Data: 08/12/12 - SÁBADO
Local : Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira
Horário: saída as 07h00 da sede do Sindicato
OBS. Somente terão direito a participar deste
evento os (as) trabalhadores (as) que estiveram
presentes em pelo menos 04 seminários no ano.
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SINDICATO CIDADÃO

Curso de Reciclagem
de papel e papelão
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

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

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.

