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FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO
NO SÍTIO ESCOLA GARANTE A

ALEGRIA E INTEGRAÇÃO DE TODOS!

Depois de passar por uma reforma ge-
ral o Sítio Escola ( Mogi das Cruzes-SP)
recebeu no dia 13/12 (sábado) centenas
de companheiros(as) que puderam com-
provar as melhorias e o conforto ofereci-
do à categoria.

O evento contou com as presenças:
vereador Cláudio Prado, dirigentes da
Construção Civil de SP entre outras lide-

Inúmeras conquistas que só foram possí-
veis através do esforço e empenho do seu
sindicato que investe pensando em oferecer
sempre o melhor ao trabalhador(a). Valeu a
pena! Ver a alegria dos companheiros(as)
nos impulsionando a prosseguir!

Em 2009 continuaremos caminhando na
luta pela capacitação, requalificação, gera-
ção e manutenção dos postos de trabalhos!

...que teve o Plissil como campeão masculino... e as meninas da Filon dominando as quadras.

Na piscina todos se divertiram muito,... ...como de costume, não faltou o famoso churrasco e... ...os monitores da Aldeia do Futuro divertindo a criançada

Os Mensageiros do Forró animaram a festa que ... ...consagrou Paulo Roberto o goleiro menos vazado... ...e Gildevandro o artilheiro (ambos Esotérica A)

Eunice Cabral e autoridades abrem o evento...

ranças sindicais.
A grande integração; Final do Cam-

peonato de Futebol Masculino e Fe-
minino e suas torcidas contagiantes.
Os premiados: Artilheiro – Gildevan-
dro (Esotérica A), goleiro menos va-
zado – Paulo Roberto (Esotérica A),
campeão masculino a Plissil e o fe-
minino a Filon.



 5ª Marcha da Classe Trabalhadora
No último dia 03 de dezembro, aconteceu em Brasília, a 5ª Marcha da

Classe Trabalhadora.
A manifestação contou com a participação das Centrais Sindicais e

milhares de trabalhadores (as).
O lema deste ano foi: Pelo desenvolvimento e valorização do trabalho.

NESTA MARCHA À REIVINDICAÇÃO FOI:

• Redução da jornada de trabalho sem redução salarial,
• O fim do fator previdenciário, a correção da tabela do Imposto

de Renda,
• A redução das taxas de juros e do superávit primário, a ratificação

das convenções 158 – sobre demissões imotivadas e 151 – direito
de greve dos servidores públicos,

• Aumento das parcelas do seguro-desemprego, entre outros.

Vamos
garantir que

2009 seja
um ano de
conquistas

para a classe
trabalhadora!

Há alguns meses atrás, quan-
do a crise econômica america-
na se tornou uma notícia mun-
dial, a insegurança foi total!

O medo do desemprego e a
incerteza tomaram conta de
empresas e empregados (as).

Este momento de instabilida-
de financeira tem que ser visto
pelos (as) companheiros (as),
como “hora de se mobilizar”
ainda mais.

Prova disso foi a 5ª Marcha
da Classe Trabalhadora, que
aconteceu em dezembro, em
Brasília.

Milhares de trabalhadores
(as) demonstraram numa ação
conjunta que a união de todos
pode  e faz a diferença.

Estruturar nossas reivindica-
ções e tornar nossa voz única
e forte, através de mobiliza-
ções, nos impulsionou em
2008 e com certeza nos dará
dinamismo e garra em 2009.

Continuaremos juntos!

Eunice Cabral
Presidente

2009
UM ANO

DESAFIADOR!

2009
UM ANO

DESAFIADOR!
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Durante meses fui acusado injustamente e sofri
perseguição política devido ao meu trabalho na Câ-
mara dos Deputados e nas portas de fábricas em
prol dos interesses dos trabalhadores. Inventaram
mentiras e falsos fatos para prejudicar a mim e mi-
nha família para enfraquecer a luta e retirar direitos
dos trabalhadores.

Mas felizmente a justiça foi feita. O Conselho Éti-
ca da Câmara me absolveu, pelo placar de 10 X 4,
das falsas acusações. Deputados de todas as ten-
dências políticas  perceberam a manipulação dos
fatos e deram uma basta à perseguição política.
Enfim nada se provou e o relatório vencedor foi cla-
ro: arquivamento por absoluta falta de provas.

Tenho dito que a perseguição a qual fui vítima é
porque, junto com o movimento sindical, tenho luta-
do para preservar e ampliar os direitos dos traba-
lhadores. No Congresso derrubamos a Emenda 3
que reduzia os direitos trabalhistas à pó, impedimos
que diminuíssem o valor do auxílio-doença, legali-
zamos as centrais sindicais para fortalecer nossas
lutas, batalhamos por aumento para os servidores
públicos, articulamos o acordo que resultou na re-
cuperação do poder de compra do salário mínimo
e num expressivo reajuste para os aposentados,
conseguimos corrigir a tabela do IR que tanto pena-
lizava os trabalhadores.

É por esta atuação que fui atacado. Mas a verdade
foi restabelecida e a classe trabalhadora saiu vitoriosa.

 Em tempo: A Força Sindical foi considerada
pelo DIAP (Departamento de Assessoria Parla-
mentar) como a central que mais tem influên-
cia junto aos congressistas. Isto é resultado
do sério trabalho de parlamentares ligados à
central e seu modo democrático e transparen-
te de atuação.

 Paulo Pereira da Silva (Paulinho)

Presidente da Força Sindical.

Editorial Paulinho

Justiça
foi

 feita

A nossa convenção coletiva garante alguns procedimentos
mínimos na relação entre funcionário e empresa quando se tra-
ta de questões de higiene e limpeza.

A fim de evitar constrangiementos, as empresas são obriga-
das a manter e a fornecer a seus funcionários produtos de higi-
ene pessoal e primeiros socorros em caráter emergencial.

Isso é muito útil quando alguém na empresa passa por al-
gum problema de saúde ou quando é pego desprevinidamente
e sem como comprar os mesmos produtos. Veja o que dizem
as claúsulas 12 e 13 da convenção e mantenha-se informado
sobre seus direitos.

12ª Produtos de higiene
As empresas que utilizam mão-de-obra feminina deverão con-

ter absorventes higiênicos para ocorrências emergenciais. As
empresas também proporcionarão, gratuitamente, produtos ade-
quados à higiene pessoal de seus empregados de acordo com
as condições específicas do trabalho realizado.

13ª Primeiros Socorros
As empresas manterão a disposição de seus empregados,

caixa de primeiros socorros, equipada com medicamentos ne-
cessários às ocorrências emergenciais.

Imagem
 do Mes
Imagem
 do Mes

A presidente Eunice Cabral dá o pontapé inicial.
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CARNAVAL 2009

Encerradas as inscrições para o uso da Colônia de Férias
durante o Carnaval, já foi definida a data  para o sorteio:
será dia 09/01/09 (sexta-feira) na sede do sindicato 2º
andar às 19h.

Ação Cidadania
Será dia 08/02/09 ( Domingo) na sede do sindicato das

09h as 14h.

Reunião de OLT
Organização no Local de Trabalho – Será dia  13/02/09
sexta-feira na sede do sindicato  das 18h as 19h.
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PROPOSTA

DE ADMISSÃO

DE ASSOCIADO

Relação de dependentes

Autorização

Autorizo o Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco a solicitar o des-
conto das mensalidades em folha de pagamento na empresa onde trabalho.

Assinatura do associado

São Paulo, ____/____/____

JÁ FOI ASSOCIADO(A)       SIM  OU      NÃO

Nome: 

Profissão:

End. (res): nº

Fone:    Bairro:   CEP:

Estado Civil:   Data de Nascimento:

RG:    CPF:

Empresa:

End. Comercial:                                                                    nº:

Bairro: Cidade: 

CEP: 

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS: Todo trabalhador pode pas-
sar por  fatalidades, por isso a cláusula 31 é muito importante, e o não cumpri-
mento de qualquer cláusula da Convenção Coletiva  acarretará em multa de 5%
ao mês do salário normativo qualificado vigente a época.  Assim, os companhei-
ros (as) devem ficar atentos as seguintes coberturas:

A) De R$ 5.000,00 por morte de titular, por qualquer causa invalidez por
acidente total ou parcial.

B) De R$ 2.500,00 por morte por qualquer causa do cônjuge.
C) De R$ 1.250,00 por morte por qualquer causa, dos filhos de até 21

anos limitado a 4 filhos e de invalidez permanente por doença congênita
caracterizada até 6 meses após o parto.

D) Ocorrendo a morte do empregado os beneficiários receberão 50 Kg de
alimentos.

E) Ocorrendo morte do empregado, por acidente, no exercício da profis-
são receberá reembolso de despesas com sepultamento do mesmo, no
valor de até R$ 2.160,00.

F)  Ocorrendo a morte de empregado por qualquer causa, a empresa re-
ceberá indenização de 10% do capital básico vigente a titulo de reembolso
de despesas, para acerto rescisório.

 Cláusula 31 da nossa Convenção:

ATENÇÃO: A cláusula do seguro de vida está em vigor desde
1 de agosto de 2006. Informações com Sueli da Costa e Parra

Seguradora tels: (11) 2100-7012/2100-7018/2100-7019

Hoje a classe trabalhadora precisa mais do que nun-
ca estar unida e organizada. Afinal estamos vivendo mo-
mentos de instabilidade na economia que gera demis-
sões e insegurança.

CAMPANHA DE
SINDICALIZAÇÃO

GARANTA ATRAVÉS DA
SINDICALIZAÇÃO SEUS DIREITOS!


