
O QUE É CONSUMO CONSCIENTE?

Edição nº 301 - novembro/2014

Eunice Cabral  
Presidente

A CRISE DA ÁGUA

O QUE É CONSUMO CONSCIENTE?

O Sindicato das Cos-
tureiras de São Paulo 
e Osasco realizou, no 
dia 08 de outubro, no 
Sítio Escola Itamar 
Barbosa de Oliveira, 
em Mogi das Cruzes, 
um seminário muito 
importante que teve 
como tema um as-
sunto que vem sen-
do exaustivamente 
discutido nos meios 
de comunicação: “A 
Crise da Água”. 
Nossas companheiras 
da categoria acompa-
nharam atentamente 
a palestra da advoga-
da Denise Neri, especialista na 
área de política ambiental, que 
falou da preocupante crise da 
falta de água, em São Paulo. “A 
situação é grave. Precisamos 

ter consciência, e economizar”, 
afirmou Denise, que ainda falou 
que pequenas ações podem 
fazer toda a diferença para 
que ninguém fique sem água. 

A humanidade já consome 
30% mais  recursos  natu-
rais do que a capacidade de 
renovação da Terra. Se os 
padrões de consumo e produ-
ção se mantiverem no atual 
patamar, em menos de 50 
anos serão necessários dois 
planetas Terra para atender 
nossas necessidades de água, 
energia e alimentos. Não é 
preciso dizer que esta situa-
ção certamente ameaçará a 
vida no planeta, inclusive da 
própria humanidade. 

A melhor maneira de mudar isso é 
a partir das escolhas de consumo.
Todo consumo causa impacto 
(positivo ou negativo) na eco-
nomia, nas relações sociais, 
na natureza e em você mes-
mo. Ao ter consciência desses 
impactos na hora de escolher 
o que comprar, de quem com-
prar e definir a maneira de 
usar e como descartar o que 
não serve mais, o consumidor 
pode potencializar os impactos 
positivos e diminuir os negati-
vos, desta forma contribuindo 

com seu poder de escolha para 
construir um mundo melhor. 
Isso é Consumo Consciente. Em 
poucas palavras, é um consumo 
com consciência de seu impacto 
e voltado à sustentabilidade.
O consumo consciente é uma 
questão de hábito: pequenas 
mudanças em nosso dia-a-dia 
têm grande impacto no futuro. 
Assim, o consumo consciente é 
uma contribuição voluntária, 
cotidiana e solidária para ga-
rantir a sustentabilidade da 
vida no planeta.

(Veja na página 2 algu-
mas dicas para econo-
mizar água).
A presidente Eunice Ca-
bral reforçou as palavras 
da palestrante e disse que 
em Piracaia, cidade na 
qual é vereadora, a repre-
sa está praticamente seca: 
“Quando vejo aquilo, dá 
até vontade de chorar”.

UM PROBLEMA QUE AFETA A TODOS NÓS
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Indústria Nacional x Importados = Concorrência desleal
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Um grande sentimento de indignação tomou 
conta de sindicalistas, trabalhadores e empre-
sários que estiveram reunidos na manhã do 
dia 27 de outubro, no Expo Center Norte, na 
abertura da 2ª Feira de Produtos Importados 
da China, a GO TEX SHOW 2014.
O protesto teve como objetivo chamar a aten-
ção para a competitividade desleal com os pro-
dutos asiáticos que vem proporcionando sérios 
prejuízos à indústria nacional, principalmente 
no setor têxtil e de confecção.
Os empresários presentes no protesto desta-
caram a difi culdade de se produzir em nosso 
país, diante das altas taxas de juros prati-
cadas pelo governo, o que torna ainda mais 
difícil a competitividade.

 Reduza o tempo no chuveiro. Ao invés 
de tomar um banho de 10 min. dimi-
nua para 5 min. Assim, economizará 30 
30 a 80 litros de água por cada banho, 
além da energia elétrica que também 
pesa no bolso.

Não jogue lixo no vaso sanitário. 
Isso contribui para aumentar o 
gasto da água.

Quando precisar lavar o carro 
use um balde. Lavar o carro 
com uma mangueira gasta 
até 560 litros de água em 30 
minutos

Regue o gramado e o jardim das 
6 às 8 da manhã ou após às 7 
horas da noite. Isso
evita o excesso de evaporação e 
mais gastos.

Não use a mangueira do jardim 
para varrer folhas e outros re-
síduos das calçadas. O correto 
é usar a vassoura, que permite 
economizar tempo e água.

Vazamentos em torneiras, em 
canos e nas descargas do banhei-
ro devem ser consertados assim 
de detectados. Alguns tipos de 
vazamentos causam uma perda 
diária de 24 litros de água. A perda 
mensal fi ca em torno de  720 litros.

Encha a pia para esfregar 
pratos e talheres. A econo-
mia será de 10 litros de água 
por dia

Para descongelar carnes e 
outros não use a torneira. 
O ideal é deixá-los degelar 
dentro da geladeira.

Ao lavar vegetais e frutas, 
utilize uma escova vegetal 
para remover a sujeira.

Vazamentos em torneiras, em canos 
e nas descargas do banheiro devem 
ser consertados assim de detectados. 
Alguns ti pos de vazamentos causam 
uma perda diária de 24 litros de 
água. A perda mensal fi ca em torno 
de  720 litros.

A Presidente do Sindicato das Cos-
tureiras de São Paulo e Osasco e, 
também, presidente da CONACCO-
VEST, Eunice Cabral, alertou para 
os milhões de empregos que estão 
sendo extintos pela crise no setor. 
“Medidas drásticas precisam ser 
tomadas, para que nossos trabalha-
dores não perderem seus empregos”, 
afi rmou Eunice.

A RESPOSABILIDADE 
É DE TODOS NÓS

FAÇA A SUA PARTE!
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Imagens do mêsAlinhavandoAlinhavando

Última rodada do 
Campeonato Society 
defi nirá semifi nais

Data: 05/12/14 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato 
2ºandar  - Auditório
Horário: das 18h00 às 19h00

Faltando uma rodada para 
terminar a 3ª fase do Campe-
onato Society das Costureiras 
restam apenas duas vagas para 
as semifinais. Dois times já es-
tão classificados: Innocence e 
Essência.
Na Chave M, a disputa para se 
classificar é entre Sawary A e 
Gangster e na Chave N, entre 
Coqueta e Natoon. 
As semi finais acontecem no dia 

06 de dezembro.  
Os jogos são realizados na As-
sociação Atlética São Paulo, 
que fica perto da Estação Ar-
mênia do Metrô, aos sábados a 
partir das 10h00. 
A grande final do Campeona-
to será realizada no dia 13 de 
dezembro junto com a Festa de 
Confraternização no Sítio Esco-
la, Itamar Barbosa de Oliveira, 
que fica em Mogi das Cruzes. 

Próximo Seminário  
Confraternização

Data: 13/12/14 (sábado)
Local: Sítio Escola  
Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

Reunião de Organização
no Local de Trabalho

SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER

Inscrições 
Ano Novo

PRORROGADA A DATA DAS INSCRIÇÕES 
PARA O SORTEIO DE FINAL DE ANO.

Agora o trabalhador (a) tem até o dia 27 de 
novembro de 2014 para fazer sua inscrição 

Local: Secretaria da sede e sub-sede do Sindicato 
Horário: Das 09h00 às 18h30

Não esqueça! O sorteio será realizado 
no dia 28 de novembro de 2014. 

Somente o próprio sócio presente poderá participar 
do sorteio e a apresentação do RG é indispensável.
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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.


