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Saúde é coisa séria!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 ofere-
cemos para a categoria,
Consulte o site:
www.costureirassp.org.br ou procure nos-
so sindicato.

CONVÊNIOS
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A IMPORTÂNCIA DA BOA COMUNICAÇÃO
NO AMBIENTE DE TRABALHO

cação; Relações Interpessoais e For-
mas de Comunicação. Segundo ele,
para a comunicação ser realizada
com sucesso, o fundamental é o in-
terlocutor ser claro e objetivo no que
está dizendo e querendo passar. “A
responsabilidade pela qualidade da
comunicação é de quem está falando
e de quem está transmitindo a infor-
mação”, afirmou.
Ao final do seminário, Mário realizou

dinâmicas de grupo que divertiram o
público. Entretanto, o real objetivo des-
sas atividades foi estimular o diálogo,
a discussão com qualidade, a solidari-
edade entre as pessoas, o companhei-
rismo e a busca pelo aperfeiçoamen-
to: “Essas atividades são importantes
para que vocês tenham a noção da im-
portância e valor do trabalho em gru-
po e da boa comunicação entre vocês,
pelo bem coletivo”, concluiu.

No último dia 17 de Maio, no Sítio
Escola Itamar Barbosa de Oliveira, foi
realizado importante seminário que
teve como foco: “Comunicação e Tra-
balho”. A palestra foi ministrada pelo
Publicitário e jornalista Mário Lopes,
que orientou nossos (as) companhei-
ros (as) sobre a importância da comu-
nicação no ambiente de trabalho.
Lopes dividiu sua apresentação em
três tópicos: Qualidade na Comuni-

Secretaria de Esportes
Cultura e Lazer

Secretaria de Esportes
Cultura e Lazer

Associação Atlética São Paulo
Praça Bento de Camargo, 162

‘‘Próximo metrô Armênia’’

Sorteios das Chaves: 23/05/2014
(sexta-feira)

Horário:  às 18h00  na
Sede do Sindicato

Início dos Jogos: 07/06/2014
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Próximo Seminário
Data: 14/06/14 (sábado)

Local: Sítio Escola – Mogi das
Cruzes/SP

Saída: 07h00 da Sede do Sindicato

IMAGENS DO MÊSIMAGENS DO MÊS

Pelo aumento real do salário mínimo

Paulo Pereira da Silva - Paulinho da Força
Deputado federal e Presidente Nacional do Partido

Solidariedade 77

anos anteriores.
A Lei nº 12.382, que trata da política de valori-
zação do salário mínimo, foi sancionada em
25 de fevereiro de 2011, pela presidenta Dil-
ma, mas na verdade seu início deu-se em
2006, quando as Centrais Sindicais fecharam
o acordo com o então presidente Lula.
A validade da Lei expira em 2015, mas ficou
acordado que, antes disto acontecer, Cen-
trais e governo voltariam a conversar sobre a
revalidação da política de valorização do mí-
nimo. Mas, ao que parece, o governo se es-
queceu – ou se arrependeu – de cumprir o
que estava acertado, pois, até o momento,
apesar da pressão das Centrais Sindicais,
não houve seguimento das conversações.
Pelo contrário, o que existe é a persistência
dos tecnocratas do governo, e de segmen-
tos retrógrados do empresariado, em de-
fender a revogação da lei.

Para garantir a continuidade do acordo de va-
lorização do salário mínimo, vou protocolar,
nos próximos dias, na Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília, um Projeto de Lei que mante-
nha e estenda a exitosa fórmula de aumentar
o valor do piso nacional somando a inflação
mais o PIB (Produto Interno Bruto) de dois

O acordo trouxe benefícios para milhões de
trabalhadores por meio do crescimento da
demanda, consequência do aumento da ren-
da dos trabalhadores da ativa e dos aposen-
tados que recebem o piso. Nós, do Solidari-
edade, das Centrais Sindicais e dos Sindica-
tos, representando a classe trabalhadora
brasileira, queremos a manutenção da polí-
tica de reajuste do salário mínimo. Este é o
objetivo que queremos alcançar: manter
aquecido o consumo interno, seguir au-
mentando o consumo das famílias, a produ-
ção nacional e o surgimento de novos pos-
tos de trabalho.
Insisto: manter a acordo de valorização do
salário mínimo é uma forma de distribuir
renda e construir uma sociedade mais
igualitária.

Artigo publicado em 28/04 no

jornal Diário de S.Paulo.

Reunião de Organização no
Local de Trabalho

Data: 13/06/14 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar –

Auditório
Horário: das 18h00 às 19h00

Festa Junina
Data: 27/06/14 (sexta-feira)

Local: Sede do Sindicato – Subsolo
Horário: a partir das 18h30

Agora você pode contar com o serviço profissional na
área. Especializado em problemas de ler, coluna, cansaço
e dores lombares. Massagista: Sr. Fernando
De 2ª e 5ª feira das 09h00 às 18h00. Os interessados de-
verão fazer o agendamento na secretaria com Érica,
Kelly e Paula.

Documentos necessários:
RG ou Certidão de nascimento da criança
De 2ª a 6ª feira das 09h00 às 18h30
Sede do Sindicato - Secretaria, com Paula, Kelly e
Érica.
Sub-sede – Secretaria, com Lucilene e Valda

VEM AÍ A
CAMPANHA
DO
AGASALHO

2014!
Participe
desta ação.

INÍCIO: 02/06/2014 – (SEGUNDA-FEIRA)
TÉRMINO: 15/08/2014 –(SEXTA-FEIRA)

(28/09/14 –DOMINGO)
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MASSAGISTA!MASSAGISTA!

INSCRIÇÕES PARA A FESTA DAS CRIANÇASINSCRIÇÕES PARA A FESTA DAS CRIANÇAS
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PENSE, OUÇA
E FALE!

Muitos dos problemas que en-
frentamos seriam basicamente
resolvidos se a base da comu-
nicação fosse estruturada nos
fatos como eles realmente
são!
Apesar das mídias e meio de
comunicação proporcionarem
acesso rápido às informações,
temos grande dificuldade em
assimilar e mais ainda em re-
passar com clareza os aconte-
cimentos.
Num momento tão importan-
te e decisivo como o que esta-
mos vivendo, com as eleições
se aproximando, temos que fi-
car de ouvidos e olhos bem
abertos para a realidade do
Brasil!
É momento de reflexão onde
devemos colocar na balança a
política e a administração dos
nossos governantes.
Se quisermos mudanças te-
mos que ter consciência que
ela está em nossas mãos.
Procure conversar sobre o as-
sunto, reflita!
É momento de tornarmos a co-
municação um instrumento efi-
caz e decisivo na construção
de um país melhor!

Eunice Cabral
Presidente

Sorteio dos carros no 1° de Maio premia
dois ganhadores do nosso setor!

Crescimento das importações e mão de
obra barata no exterior continua sendo

uma ameaça para o setor

Parabéns aos ganhadores!

A Força Sindical entregou na tarde de sexta-feira (dia 09/05) os 19 carros zero quilômetro (Hyundai HB20)
para os (as) ganhadores (as) na comemoração do 1º de Maio, realizada na Praça Campo de Bagatelle.
Os cupons premiados foram retirados em nossa sede por nossos (as) companheiros (as):

Gileno Alves Rocha
Lindete dos Santos da empresa Creações
D”Anello – Bom Retiro

Enfrentar a crescente importação de peças de ves-
tuário fabricadas com mão de obra barata é um dos
principais desafios da indústria têxtil e de confec-
ção nacional.
De acordo com a Associação Brasileira de Indús-
tria Têxtil e de Confecção (Abit), as importações de
vestuário subiram 23 vezes entre 2003 e 2013, sain-
do de 100 milhões de dólares para 2,37 bilhões de
dólares. “Estamos enfrentando a China, Índia, Ban-
gladesh e Peru. Nenhum trabalhador nosso queria
trabalhar lá, mas não olhamos a etiqueta ao com-
prar esses produtos”, disse o diretor superintende
da Abit, Fernando Pimentel.
De acordo com a presidente da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor
Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados, e também pre-
sidente do Sindicato das Costureiras de São Paulo
e Osasco, Eunice Cabral, o setor precisa urgente-
mente de ajuda.
“Para fazer concorrência com os produtos impor-
tados, os (as) trabalhadores (as) estão se sujeitan-
do a fazer excesso de jornada de trabalho, com
medo da demissão.”, afirmou Eunice.

Segundo a sindicalista “o governo dá um subsídio
grande para o setor automobilístico enquanto o
têxtil emprega o triplo da mão de obra”.
Segundo pesquisa, somente nos últimos 12 me-
ses o setor teve retração de 10,63%, declínio
atribuído ao aumento da entrada de importa-
dos no País.


