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FESTA DAS CRIANÇAS COM UNIÃO E INTEGRAÇÃO
O Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco realizou dia 23 de outubro, no Clube de Regatas Tietê, a tradicional Festa das Crianças. O
evento promoveu a confraternização da categoria e reuniu mais de cinco mil pessoas, entre
trabalhadores(as), crianças e familiares.“ Queremos que nossos (as) companheiros(as) estejam
unidos também em momentos como este, de
união e integração,” declarou a presidente Eunice Cabral.
Para garantir o clima de festa, não faltaram
opções de entretenimento: pula-pula, piscina de bolinhas, pinturas no rosto e guloseimas como cachorro quente, algodão doce e
pipoca garantiram a diversão da criançada.
Destaque para o aguardado show da dupla
de palhaços Patati e Patatá (cover). Os (as)
trabalhadores(as) e suas famílias participaram de sorteios de TVs de LCD, notebooks, celulares, bicicletas e
utensílios domésticos. E, ao final da festa, foram distribuídas às crianças brinquedos,
como bonecas e carrinhos.
O evento contou com a presença de parlamentares e dirigentes sindicais de todo o
Estado de São Paulo.

Palavra da presidente

NOSSA HISTÓRIA
É MARCADA POR LUTAS,
CONQUISTAS
E MUITA ALEGRIA!
A cada ano vemos todas as
ações de nosso sindicato serem ampliadas e abrangido
ainda mais nossa categoria.
Prova disso é nossa tradicional Festa das Crianças
que este ano, mais uma
vez, ultrapassou nossas expectativas.
Ver a integração entre trabalhadores (as), família e
nossa entidade demonstra
que continuamos no caminho certo!
A alegria e motivação que
moveram nossa festa puderam ser comprovadas em
cada sorriso estampado.
Nossa luta em defesa dos
direitos da categoria é forte e contínua, o que garante equilíbrio e sensibilidade
com ações humanitárias.
Em 2012 nosso Sindicato
completa 70 anos e com certeza nossas crianças farão
parte desta história!
Eunice Cabral
Presidente
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Representantes sindicais se reúnem para discutir
mudanças climáticas e os efeitos para os trabalhadores
A Força Sindical participou do Encontro
Internacional de Sindicalistas da América, realizado nos dias 21 e 22 de outubro
na cidade de Cancun, México. A delegação, composta por doze dirigentes sindicais de vários estados brasileiros, entre
eles, representantes do Sindicato das
Costureiras de São Paulo e Osasco, se
reuniu com membros da Coordinadora
Latinoamericana de Organizadores Del
Campo (CLOC) além de representantes
sindicais e ambientalistas de outros países. O objetivo era tecer uma avaliação
global sobre a participação sindical na
questão das mudanças climáticas e quais
políticas estão em prática.
Para isso, foram realizadas palestras sobre
temas como: Mudanças climáticas, Créditos de carbono (reiteradas após a COP16),

Mesa Legislativa:
ações no Congresso,
Turismo Verde, Migração, desastres naturais e crises ambientais e os impactos na
classe trabalhadora da
América e do mundo,
Ações sindicais na
América, mudanças
climáticas e migração em um âmbito internacional, Emprego verde e a economia do
meio ambiente.
Os Sindicatos propõem acordos bilaterais
que possibilitem a aplicação, em conjunto,
nas empresas de processos que reduzam
o impacto ambiental, sem esquecer as necessidades dos trabalhadores(as).
A delegação se encontrou com a prefeita de

Mérida, Angelica Araujo Lara, na Câmara
Municipal. Angelica se impressionou com a
unicidade de nossa categoria, que reúne mais
de 80 mil trabalhadores (as). “Ela (prefeita)
elogiou nossa mobilização e salientou a importância dos sindicatos em discussões e
na construção de melhores condições para
os trabalhadores,” declarou dirigente sindical Sandro L. Vaz após o encontro.

Sebrae São Paulo FAST FASHION 2012
Sebrae São P
aulo F
ast F
ashion 2012
Paulo
Fast
Fashion
tem a participação do Sindicato das
Costureiras e CONACCOVEST
O SEBRAE-SP em parceria com a ABIT
(Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção) realizou no último dia 21
de outubro, o primeiro fórum do Sebrae
São P
aulo F
ast F
ashion 2012. O evenPaulo
Fast
Fashion
to tinha como objetivo
reunir as micro e pequenas empresas do
setor de vestuário e
apresentar as tendências do mercado, as
novidades do setor e
auxiliar no processo de
melhoria dos resultados e aumentos da
competitividade. Para
falar sobre estes assuntos, o evento contou com a presença
de renomados profissionais do setor
como o estilista Jum Nakao e o consultor de moda Gustavo Sarti.

Expediente

As micro e pequenas
empresas são responsáveis pelo emprego de 17 milhões
de trabalhadores
(as). Diante disso, a
profissional de moda
Leticia Diniz, apresentou as tendências
para Outono/Inverno
2012, para que assim,
os microempresários pudessem se informar e planejar suas produções, de
olho no que será novidade no mundo da
moda nas próximas estações.
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O evento contou com as importantes participações do Sindicato das Costureiras de
São Paulo e Osasco e a CONACCOVEST
(Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados). Vale destacar que
esta última abrange 2 milhões de companheiros do setor em âmbito nacional.
Após o evento, os visitantes puderam conhecer o trabalho das organizações, visitando o
stand e conversando com nossos companheiros. “Este evento é fundamental, pois permite a integração e amplia a somatória de esforços em benefícios para o setor,” declarou o
José Antônio, diretor da CONACCOVEST.
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Espaço do PPaulinho
aulinho

TODOS NA LUTA POR JUROS BAIXOS, EMPREGO E MAIOR PRODUÇÃO

Em 17 de outubro, o “Dia Internacional para a erradicação da pobreza”, entidades sindicais e sociais
apresentaram um balanço sobre os
desafios a serem enfrentados pela
América Latina na luta para a erradicação da miséria nos países latino-americanos e caribenhos.
A ONU tem colaborado na luta dos
trabalhadores para livrar as pessoas
da pobreza. Houve progressos, mas
ainda falta muito para melhorar a
qualidade de vida do povo latino-americano e do brasileiro em particular. Para a organização, a crise econômica, a mudança climática, o aumento dos custos dos alimentos e da energia e os efeitos
dos desastres naturais são as grandes dificuldades enfrentadas
pelos povos.
Concordamos com esta visão, porém no caso do Brasil temos de acrescentar outra: a unidade das centrais sindicais
e a pressão delas sobre o governo promoveram uma série

de negociações permanentes entre as duas partes. Disto resultou
a política de recuperação do poder de compra do salário mínimo e
um conjunto de medidas de desoneração fiscal, implementadas pelo
então presidente Lula, para enfrentar a crise global que começou
no final de 2008.
Esta política mostrou que a crise e a miséria se combatem com juros
baixos, com crescimento econômico e com mais empregos. Por isso, a
Força Sindical, a CUT, os Sindicatos dos Metalúrgicos de São Paulo e
ABC, entidades patronais, intelectuais e economistas elaboraram o manifesto “Movimento por um Brasil com juros baixos: mais empregos e
maior produção”, realizaram uma passeata e uma manifestação em frente ao prédio do Banco Central, na avenida Paulista.
Objetivo: contribuir com o governo e com outros setores da sociedade
na defesa de um Brasil com maior crescimento e mais oportunidades
para a sua gente.

Paulo Pereira da Silva (Paulinho)
Presidente da Força Sindical e Deputado Federal PDT/SP
www.twitter.com/dep_paulinho www.deputadopaulinho.com.br

CAMPEONATO DE FUTEBOL 2011 CHEGA À 3ª FASE
O Campeonato de Futebol Society 2011, organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer do nosso Sindicato, chega a 3ª
fase a todo vapor. As oito equipes finalistas - Adoro, Mash,
Segredo da Moda, Colori di Mare, União PL/Gangster, Mix
Jeans, Confecções Coqueta e RI 19, se enfrentam em uma
disputa cheia de raça e emoção pelo título. Vale destacar que
a final está marcada para o dia 10 de dezembro, no Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das Cruzes.

by Mário B. Silva

CONFIRAM NOSSO CALENDÁRIO
AÇÃO CIDADANIA
Data: 06/11/11 – (domingo)
Local: Sede do Sindicato – sub-solo
Horário: das 09h00 as 14h00

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Data: 11/11/11 – (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 19/11/2011 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

INSCRIÇÕES CARNAVAL –COLÔNIA DE FÉRIAS
De: 05 / 12 / 2011 à 16 / 12 / 2011 e Retorno da
inscrição do dia 05/01 à 19/01/2012 Na secretaria da sede
e sub-sede do sindicato. De 2ª a 6ª feira das 09h00 as 18h30.
O sócio terá que ocupar 80% das vagas do\ apartamento.
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SINDICA
ADÃO
SINDICATTO CID
CIDADÃO

O SEU SINDICATO OFERECE
MAIS UM BENEFÍCIO PRA VOCÊ
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 afastaSÁRIOS P
ARA REmento 01: DOCUMENTOS NECES
NECESSÁRIOS
PARA
QUERER O BENEFÍCIO
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.
Prazo para requerer o Seguro Desemprego
De 07 a 120 dias a contar da data da demissão

De 06 a 11 meses trabalhados
03 parcelas
De 12 a 23 meses trabalhados
04 parcelas
Acima de 24 meses trabalhados 05 parcelas

A TTODOS
ODOS MUIT
O OBRIGADO
MUITO



l

4

- Edição Outubro de 2011

Preencha, recorte e entre gue ......................

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO

