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No último dia 12 de dezembro aconteceu nossa Fes-
ta de Confraternização, no Sítio Escola Itamar Barbosa
de Oliveira, em Mogi das Cruzes, que foi mais uma vez
marcada por muita alegria e diversão.

Os(as) trabalhadores(as) puderam desfrutar de momen-

tos de descontração e lazer com suas famílias, acompa-
nhar a final do Campeonato de Futebol 2009 (veja mais
detalhes na pagina 2) e saborear um delicioso churrasco.

Esta grande festa já virou uma tradição para todos(as)
os(as) companheiros(as) da família vestuário!

Diversão garantida nas piscinasEntrega dos Troféus

Diversão e integração

Hora do almoço
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UM ANO DE
RENOVAÇÃO

Inicio de ano é momento de plane-
jamento e de traçar metas e objetivos.

Saímos de 2009, apesar das difi-
culdades, com um saldo positivo!

Foram momentos difíceis onde a
incerteza abalou o mercado financei-
ro e como conseqüência o mercado
de trabalho.

Mesmo assim conseguimos, atra-
vés de muito trabalho, garantir a es-
tabilidade!

Resultado disso foi o processo elei-
toral em nosso sindicato no final do ano.

A resposta de todos(as) os(as)
companheiros(as) foi dada nas urnas
onde mais de 97% dos votos confir-
maram nossa diretoria à frente desta
casa por mais 5 anos!

Esta resposta democrática signifi-
ca o desejo da categoria em ter a es-
trutura de nosso sindicato mantida, mas
ao mesmo tempo nos desafia a enca-
rar este novo mandato com espírito de
renovação!

Temos a convicção de que muito tra-
balho e inúmeros desafios irão mar-
car este novo mandato.

Isto não nos amedronta; ao contrá-
rio, nos conduz a fazer através da
união desta nova diretoria uma gran-
de plataforma onde os(as)
trabalhadores(as) do setor de confec-
ção, tanto de São Paulo como de
Osasco, tenham voz e sejam ouvidos.

Temos a plena consciência que so-
mos representantes da nossa classe e
a responsabilidade de conduzir esta
casa com seriedade e acima de tudo
com amor!

CONTINUAMOS
JUNTOS(AS) NESTA LUTA!

Durante todo o ano de 2009 centenas de companheiros
participaram do Campeonato de Futebol do Sindicato das
Costureiras de São Paulo e Osasco.
Cada partida foi marcada pelo verdadeiro espírito esportivo e
a integração entre as equipes foi total!
A cada semana que aconteciam os jogos o torneio foi se
moldando de destacando os talentos do nosso setor.
É por isso que o esporte já virou tradição em nosso Sindicato
através da secretaria de Esportes Cultura e Lazer. ,
CONFIRA OS DESTAQUES:

1º Lugar - Colori D’Mari
2º Lugar - Studio Íntimo
3º Lugar - Adoro
4º Lugar - Esotérica

CLASSIFICAÇÃO
FINAL:
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Paulo Pereira da Silva, o Paulinho
Presidente da Força Sindical e

Deputado Federal - PDT/SP

Fotógrafo
Mario B. Silva

O ano de 2009 poderia ter sido bastante satisfatório para os trabalhadores, se
o movimento sindical tivesse tido a capacidade de arrancar do Congresso Nacio-
nal a aprovação dos projetos de leis que dispõem sobre a recuperação do poder
de compra do salário mínimo, do reajuste dos aposentados com proventos acima
do mínimo e a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário.

As centrais sindicais deflagraram uma série de manifestações pelo país, para-
lisações e marchas sobre Brasília. Milhões de trabalhadores foram para as ruas
exigir seus direitos. Caravanas de sindicalistas estiveram na Câmara, Senado e
com o presidente Lula para negociar, defender propostas e solicitando rapidez
na votação dos projetos.

O presidente da República foi receptivo aos pleitos dos trabalhadores. Conse-
guimos fechar acordos sobre o salário mínimo e sobre o aumento dos aposenta-
dos, mas estas matérias ainda não foram votadas pelos deputados.

 Sobre política de aumento das aposentadorias, ainda faltam alguns ajustes
relacionados ao fator previdenciário que deve cair.

Acreditamos que o Parlamento vai aprovar a semana de 40 horas com a manu-
tenção dos salários, porém há dificuldades decorrentes da pressão dos empresá-
rios, que são contrários à implementação do benefício.

Os representantes das centrais estiveram várias vezes com o presidente da
Câmara Michel Temer, pedindo pressa na votação da matéria. Ele vem alegando
ser importante buscar o consenso entre capital e trabalho para apresentar o
projeto ao plenário.

Diante deste empurra-empurra, a sugestão é que os trabalhadores e sindicatos
intensifiquem a pressão no começo de
2010 para os políticos aprovarem logo
a PEC 231/95, que tratada da redu-
ção da semana de trabalho. A luta con-
tinua, companheiros !

AÇÃO CIDADANIA

DATA: 07/02/2010 – (DOMINGO)
HORÁRIO:09H00 AS 14H00

LOCAL: SEDE DO SINDICATO

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO
NO  LOCAL DE TRABALHO

DATA: 12/02/2010 – ( SEXTA-FEIRA)
HORÁRIO: DAS 18H00 AS 19H00

LOCAL: SEDE DO SINDICATO - 2ª ANDAR

 INSCRIÇÕES PARA COLÔNIA
DE FÉRIAS NO CARNAVAL

AS INSCRIÇÕES PODEM SER FEITAS DE 08/12/2009
A 21/01/2010, NA SECRETARIA DO SINDICATO.

DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 09H00 AS 18H30.
E O SORTEIO SERÁ NO DIA  22/O1/2010  (SEXTA-

FEIRA), ÀS 19H00  NA SEDE DO SINDICATO.

ATENÇÃO:
PODERÁ PARTICIPAR DO SORTEIO SOMENTE O PRÓPRIO SÓCIO.

O SORTEADO TERÁ ATÉ O  DIA 05/02/2010 PARA EFETUAR O
PAGAMENTO. O MESMO TERÁ QUE OCUPAR 80% DAS

VAGAS DO APARTAMENTO
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SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS: Todo trabalhador
pode passar por  fatalidades, por isso a cláusula 31 é muito impor-
tante e o não cumprimento de qualquer cláusula da Convenção
Coletiva acarretará em multa de 5% ao mês do salário normativo
qualificado vigente à época. Assim, os(as) companheiros(as) de-
vem ficar atentos às seguintes coberturas:

A) De R$ 5.000,00 por morte de titular, por qualquer causa de 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 título 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

Levando até você cultura, arte e lazer

Em 2009 conseguimos levar aos nossos(as)
associados(as) diversas vantagens,
tais como:

Novos convênios com entidades
educacionais, diversas peças de tea-
tro e parques garantiram a todos(as)
oportunidade de acesso a educação,cultura e lazer.

 Nossa parceria com o Playcenter e o Hopi Hari garante a
todos (as) os (as) nossos (as) associados (as) a opção de
adquirir ingressos para os parques com descontos e condi-
ções especiais de pagamento.

PROPOSTA DE ADMISSÃO

DE ASSOCIADO

Relação de dependentes

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. (com.):                                                                    nº:

Bairro: Cidade: 

CEP: 

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE SALÁRIOS
Como associado (a) do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, autorizo as empresas nas quais trabalhar

como empregado (a), para os fins do art. 42 e 545 da Consolidação das Leis do Trabalho, o desconto em folha de
pagamento das mensalidades associativas e contribuições de custeio, confederativa e/ou assistencial.

EM 2010 MUITAS NOVIDADES VIRÃO POR AÍ!

NOSSA JORNADA CONTINUA!

O importante é permanecermos

sempre juntos.

Um ano

de renovação e união

2010

NOSSA JORNADA CONTINUA!

O importante é permanecermos

sempre juntos.

2010


