
A ABIT (Associação Brasileira da In-
dústria Têxtil) inaugurou nesta terça-
-feira, 17 de janeiro, um “importôme-
tro”, aparelho que mede a quantidade 
de importações de produtos têxteis 
para o Brasil. 
A novidade faz parte de uma cam-
panha que visa chamar atenção para 
a indústria têxtil do país, para sua 
importância como segundo maior ge-
rador de empregos e para a avalanche 
de produtos do setor que entraram no 
Brasil em 2011.
“Essa é uma campanha de conscienti-
zação. Em 2011, tivemos um déficit de 
exportações de 4,8 bilhões de dólares. 
Temos capacidade produtiva, criação 
e design, tudo para competirmos com 

a Ásia”, afirmou Agnaldo Diniz, pre-
sidente da ABIT.
Com o total apoio da classe trabalha-
dora e a participação ativa de nosso 
sindicato e da CONACCOVEST o 
movimento visa colher 1 milhão de 
assinaturas pedindo que o regime 
tributário da confecção seja compe-
titivo. O manifesto será entregue no 
Congresso Nacional.
Segundo nossa presidente Eunice 
Cabral a luta é pela manutenção dos 
empregos que estão ameaçados. “Esta 
ação é conjunta e precisa do apoio e 
conscientização de toda a classe tra-
balhadora para a questão”, afirmou.
Hoje, 60% das importações brasileiras 
são provenientes da China e os 40% 

restantes de países como Vietnã, Cam-
boja e Bangladesh.
“Somente ações como esta são capazes 
de chamar a atenção. Precisamos que 
providências sejam tomadas o quanto 
antes para que situações piores não 
aconteçam”, enfatizou o deputado 
federal, Paulo Pereira da Silva.
Já o senador Aloísio Nunes Ferreira 
(PSDB/SP) advertiu para a possível 

extinção de produtos têxteis e de con-
fecção fabricados no Brasil. “Eu tenho 
medo de que daqui alguns anos um 
item desses seja artigo de um museu. 
Precisamos recuperar a competitivida-
de dessa indústria”, disse.  O deputado 
federal Vanderlei Macris (PSDB/SP) 
e o deputado estadual Chico Sardelli 
(PV/SP) também acompanharam a 
inauguração do painel.
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Mais uma vez o Sítio Escola Itamar Barbosa 
de Oliveira foi palco de momentos impor-
tantes para o conhecimento e crescimento 
de nossa categoria. 
Os agentes de zoonoses da Prefeitura de 
São Paulo, Luiz Carlos Barbosa e Gilson 
Fernandes Estevão apresentaram a nossa 
categoria os meios de prevenção, tratamento 
e cuidados que devem ser tomados com esta 
doença - Dengue. 

Só em 2011 foram registrados mais de 155 
mil casos da doença, causada pelo mosquito 
Aedes Aegypti.
Luis Carlos salientou a importância da iniciativa 
do sindicato. “As pessoas presentes tornam-se 
células multiplicadoras em suas comunidades o 
que evita a proliferação do mosquito”.
Na abertura do evento, nosso secretário ge-

ral, Elias Ferreira destacou a importância de 
abordar também temas relacionados à saúde 
e o bem estar do (a) trabalhador (a).
No encerramento do seminário nossa pre-
sidente Eunice Cabral incentivou os (as) 
companheiros (as) a investirem sempre na 
hora extra do conhecimento.
“Aquilo que conquistamos através do ensino 
se transforma no alicerce de nossa cidada-
nia”, finalizou.

Seminário destaca os PERIgOS dA dENgUE

PARTICIPE dESTA CAMPANHA! Acesse www.costureirassp.org.br ou assine as listas que estão correndo as empresas.
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A Av. Paulista nº 1804, endereço do 
Banco Central do Brasil, em São 
Paulo, foi palco, (18/01) de um ato 
contra a alta taxa de juros organizado 
pelas centrais sindicais e apoiado pela 
UNE. O protesto ocorreu ao mesmo 
tempo em que o Comitê de Política 
Monetária (Copom) realizava o 
segundo dia da sua primeira reunião 
do ano para definir a taxa Selic. 
Cerca de 500 manifestantes 
participaram da manifestação em São 
Paulo, mesmo número do protesto 
no Rio de Janeiro. Em ambas as 
manifestações estiveram presentes as 
centrais sindicais CTB, CUT, Força 
Sindical, NCST, CGTB e UGT, e 
também membros da União Sindical 
dos Trabalhadores (UST).

Em sua fala, Paulinho, presidente 
da Força Sindical, alertou para a 
importância dessa luta. De acordo 
com ele, o modelo de política 
econômica adotado pelo governo 
Brasileiro está importando a crise 
mundial para o país. “Essa é uma 
batalha que, ou nós ganhamos, 
ou vamos ter problemas sérios”, 
afirmou. 
Já nossa presidente Eunice Cabral 
destacou: “É hora de inverter 
as prioridades no Brasil. Não é 
possível que o governo continue a 
destinar quantia próxima a 50% do 
PIB para pagar a dívida pública. 
Para superarmos a crise, é preciso 
investir no desenvolvimento e na 
educação”.

O governador Geraldo Alckmin 
anunciou projeto de lei que aumenta 
as três faixas do piso 
O texto prevê aumento de 15% para 
a primeira faixa, que sobe de R$ 
600 para R$ 690. Na segunda faixa, 
o valor aumenta de R$ 620 para 
R$ 700 e na última faixa salarial 
deve subir de R$ 620 para R$ 710. 
Segundo o governo, o piso regional 
beneficia mais  de 7,8 milhões de 
trabalhadores do estado. 
Depois de aprovado pela Assembleia, 
os valores entram em vigor em 1º de 
março. Até lá, os trabalhadores com 

carteira assinada devem receber o piso 
nacional (R$ 622). 
O mínimo estadual  é voltado para 
trabalhadores da iniciativa privada 
que não possuem valor  definido 
por convenção ou acordo coletivo 
de trabalho e está dividido em três 
faixas salariais.
“Nosso sindicato  tem ao longo dos 
anos conquistado pisos bem acima 
disso para o nosso setor. Mas estamos 
juntos na luta pela elevação da renda 
de todo trabalhador”, afirmou nossa 
presidente Eunice Cabral que esteve 
presente no evento.
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Diante dos importados que chegam 
a todo instante no país e que ame-
açam nossos postos de trabalho, 
estamos empenhados nesta cam-
panha que visa chamar atenção 
para a indústria têxtil do país, para 
sua importância como segundo 
maior gerador de empregos e para a 
avalanche de produtos do setor que 
entraram no Brasil em 2011.
Essa é uma campanha de conscien-
tização!
Com o total apoio da classe traba-
lhadora, o movimento visa colher 1 
milhão de assinaturas pedindo que 

o regime tributário da confecção 
seja competitivo. 
O manifesto será entregue no Con-
gresso Nacional.
A luta é pela manutenção dos em-
pregos que estão ameaçados.
Esta ação é conjunta e precisa do 
apoio de todos (as).
As adesões podem ser feitas em 
nosso site www.costureirassp.org.br 
e nas listas que estão correndo as 
empresas.
Conto com o empenho de todos (as) 
afinal esta é uma questão de todos 
nós. PARTICIPE!
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nº 124 • Osasco /SP • Fone: (11) 3682-4607
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Imagens do Mês

por Mario B. Silva

Espaço do Paulinho

As centrais sindicais precisam inten-
sificar as negociações para definir 
rapidamente as propostas de mobi-
lização nacional, tendo em vista a 
possibilidade de a crise econômica 
global atingir em cheio o Brasil, 
reduzir os direitos conquistados 
pelos trabalhadores e aumentar o 
desemprego.
Apesar de as entidades terem cons-
truído o “Pacto pelo desenvolvi-
mento, emprego e distribuição de 
renda”, que congrega um conjunto 
de propostas de mudanças na políti-
ca econômica para blindar o país da 
crise —, isto só não basta.
Precisamos acelerar os debates e 
tirar logo um calendário de lutas. 
Nós, da Força Sindical, não estamos 
parados. A Central tem feito a sua 
parte. Recentemente, protocolamos 
duas emendas parlamentares na 
Câmara dos Deputados, com o pro-
pósito de reduzir impostos e taxas 
que incidem sobre os rendimentos 
dos trabalhadores.
Uma delas sugere que os assalaria-
dos deixem de pagar Imposto de 

Renda sobre o que recebem como 
PLR e como abonos salariais. A 
outra pede isenção do pagamento da 
contribuição previdenciária para os 
trabalhadores da iniciativa privada 
que recebem por trabalho noturno e 
horas extras.
Estas iniciativas podem ser com-
paradas à ações de  distribuição de 
renda e tem o objetivo de elevar 
o consumo, beneficiando toda a 
sociedade. É uma grande injustiça 
cobrar imposto por conquistas al-
cançadas graças à luta e ao esforço 
dos trabalhadores.
Isto é insuficiente. A desoneração 
fiscal tem beneficiar os mais am-
plos setores industriais e de bens 
de consumo. O país precisa mudar 
a política econômica, reduzir juros, 
valorizar o trabalho e o mercado 
interno, além de distribuir renda e 
diminuir a jornada de trabalho, sem 
corte salarial.

Paulo Pereira da Silva (Paulinho) 
Presidente da Força Sindical
deputado Federal (PdT-SP)

www.deputadopaulinho.com.br • www.twitter.com/dep_paulinho
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AÇÃO CIDADANIA

 Data: 25/03/2012 

(domingo)

 Local : Sede do Sindicato

 Horário: das 9h00 as 14h00

As senhas serão entregues 

até às 12h00

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA  NO 
TRABALHO

 Data: 09/03/2012 – 
(Sexta-feira)

 Local : Sede do Sindicato 2ºandar – auditório Horário: das 18h00 às 19h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO
 Data: 17/03/2012 (sábado) Local : Sítio Escola 

Mogi das Cruzes/SP Saída: 07h00 da sede do sindicato

REUNIÃO DE 

ORGANIZAÇÃO NO 

LOCAL DE TRABALHO

 Data: 24/02/2012 
(Sexta-feira)

 Local : Sede do Sindicato 

2ºandar – auditório

 Horário: das 18h00 às 19h00

AlinhavandoAlinhavando

No ano passado, a categoria vibrou 
com grandes jogos cheios de garra 
e emoção, que ao final celebrou a 
Colore di Mare como tricampeã do 
torneio.
Neste ano, as emoções prometem 
ser ainda maiores. Por isso, monte 
seu time e inscreva-o de 01 de 

fevereiro a 20 de março.
Para mais informações, procure os 
assessores e diretores de base ou 
entre em contato com a Secretaria 
de Esporte, Cultura e Lazer no 
(11) 3329-6300 ramal 22 (falar 
com Jonas, Valéria, Mauro e 
Ronaldo).

Vem aí o 8º Campeonato 
de FUTEbOL SOCIETy

Colori di Mare - Tri-Campeã do 7º 
campeonado de futebol society

Todos os anos nosso campeonato é marcado por jogos disputados e emocionantes

Adoro - 4º colocadoUnião PL/Gangster - 3º colocado

Mash A - Vice-campeã
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serviços

SINdICATO CIdAdãO

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.

SEU SINdICATO OFERECE MAIS 
UM bENEFÍCIO PRA VOCê

de 06 a 11 meses:
03 parcelas

de 12 a 23 meses:
04 parcelas

Acima de 24 meses:
05 parcelas

PRAZO PARA REQUERER O SEgURO dESEMPREgO 
dE 07 A 120 dIAS A CONTAR dA dATA dA dEMISSãO

colônia de férias
O Sindicato valoriza o lazer da 
categoria, oferecendo a Colônia 
de Férias de Praia Grande. 
Seja sócio e aproveite esta alterna-
tiva de lazer.

Av. dos Sindicatos, 331 - Vl. Mirim - Cidade Ocean - Praia grande/SP
Tel:. (13) 3494-2642 - E-mail: secretaria@costureirassp.org.br

convênios
Por entender que todo cidadão tem direito de ampliar o conheci-
mento, 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.

curso de reciclagem
Nosso Sindicato oferece curso de 
Reciclagem de Papel Jornal e 
Papelão com duração de 03 me-
ses, para sócios e não sócios, de 
segunda- feira, das 13h00 às 17h00 
e 18h00 às 20h00, e quarta-feira, 
das 18h00 às 20h00.

Entre em contato com a professora Conceição pelos tels. (11) 3536-0398  
e (11) 8942-5656. InscrIções abertas na secretarIa do sIndIcato


