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CRISE SE COMBATE COM TRABALHO
NÃO AS DEMISSÕES !
Em alguns setores da economia
o reflexo da crise já começa a desencadear uma onda de demissões. A indústria em geral, sofre
desde novembro passado o seu
maior desaquecimento desde 1995;
entretanto, o Brasil possui uma economia forte e bem posicionada no
cenário mundial, com um mercado
consumidor interno significativo.
Somente com investimentos,
tanto do setor público quanto do
setor privado, poderemos enfrentar e superar qualquer crise e
promover o crescimento econômico com distribuição de renda
e justiça social, pois o caminho

da recessão, somente traz desemprego, insegurança e exclusão social, e já vimos esse filme e não queremos repetí-lo.
Vamos dar a volta por cima e a
economia brasileira, após esse
período de desaquecimento, voltará a crescer com toda força para
que tenhamos mais empregos e
melhores salários.
Foi por isso que no último dia
21 de janeiro as Centrais sindicais
e milhares de trabalhadores se
uniram, e em manifestação pelas
ruas de São Paulo protestaram
“Pela baixa da taxa de juros e
pela garantia dos empregos”.

Os (as) trabalhadores(as) da nossa e
de outras categorias profissionais acompanham com muita atenção e preocupação o desenrolar da crise internacional, que
iniciada nos Estados Unidos, contaminou
mercados de diversos países no mundo,
reduzindo a atividade econômica.
Nós do SINDICATO DAS COSTUREIRAS DE SÃO PAULO E OSASCO temos
acompanhado atentamente, as análises
dos principais economistas, profissionais
ligados ao mundo do trabalho e ao próprio sistema financeiro, e podemos concluir que não existe motivo para pânico,
visto que de maneira diferente de outras
crises mundiais, o Brasil não depende
exclusivamente de capitais estrangeiros.
Mesmo assim, o menor ritmo da atividade econômica em outros países certamente nos afetará, mas ainda continuaremos crescendo em 2009, porém com
uma taxa menor que em 2008.
O quadro econômico interno no Brasil
é bom: inflação sob controle, e fortes investimentos em infra-estrutura via PAC.
Mas é preciso reduzir ainda mais os juros
e aumentar a oferta de crédito, para que a
economia se aqueça e possamos atravessar 2009 sem muitas turbulências.
Entretanto, o empresariado não pode
usar a crise como desculpa para
precarizar condições de trabalho, cortar
benefícios e arrochar salários, isso seria
um tiro no próprio pé.
Mas de qualquer maneira o nosso Sindicato está atento para impedir que os
direitos dos (as) trabalhadores (as) sejam suprimidos.
Temos certeza que o Brasil vai dar a
volta por cima!
Eunice Cabral
Presidente

Milhares de pessoas participam
do Fórum Social Mundial
‘Mais de 250 dirigentes ligados a Força Sindical, de todo o Brasil, inclusive
do nosso sindicato, marcaram presença no Fórum Social Mundial que aconteceu em Belém do Pará entre os dias
26 de janeiro a 02 de fevereiro.
O evento foi marcado por debates,
manifestações, passeatas, onde a diversidade de temas e a democracia de
ideais foram o diferencial marcante.
A marcha que deu início ao Fórum
Social Mundial 2009 foi marcada pela
diversidade de movimentos sociais. A
extensão da marcha chegou a mais de
1,5 quilômetro.
Movimentos em defesa do meio ambiente, do direito das mulheres, das populações indígenas e negras, dos trabalhadores seguiram juntos pelos quatro quilômetros de percurso.
Participantes formavam “alas”, cada
uma defendendo os direitos de segmentos específicos da população. O evento terminou na Praça do Operário com
apresentação de danças e músicas de
tribos indígenas da Pan-Amazônia.
Os debates do Fórum aconteceram
em tendas espalhadas pelos campi
da Universidade Federal do Pará e da
Universidade Federal Rural da Amazônia. O número de pessoas
credenciadas para participar do evento chega a 100 mil. Temas variados,
desde a preocupação com a Amazô-

nia, até a situação econômica por causa da crise mundial foram abordados.
Com a participação internacional de várias centrais mundiais –CSA e CSI (entidades onde a Força Sindical é filiada
entre outras) a visão globalizada dos
problemas em comum foi debatida e as
soluções começaram a ser sinalizadas.
A presidente do nosso sindicato,

Eunice Cabral, foi uma das palestrantes
no Fórum e o tema abordado por ela
foi “Comércio, integração e desenvolvimento sustentável”.
O Fórum reuniu milhares de pessoas que saíram às ruas de Belém numa
grande marcha onde à diversidade de
idéias pode integrar um único objetivo,
a luta contra a crise mundial.

Secretaria de Esportes Cultura e Lazer
As inscrições para o Campeonato de Futebol 2009 já estão abertas! Até 31 de março as equipes poderam se inscrever.
NÃO FIQUE FORA E GARANTA SUA PARTICIPAÇÃO!
Maiores informações no nosso site: www.costureirassp.org.br

Ação Cidadania chega em 2009 com força total!
No último dia 08 de fevereiro
aconteceu o primeiro “Ação Cidadania” de 2009!
Nossa categoria compareceu e participou destes momentos de integração.
Nossas parcerias garantiram atendimento digno e a plena certeza de um
trabalho que ofereceu aos (as) companheiros (as) serviços de qualidade
e acima de tudo respeito! E tudo isso
ao som da Banda Four Time.

Espaço do Paulinho

Vitória do Movimento Sindical

O aumento real de 6,39% é uma vitória
do movimento sindical, que durante anos
realizou marchas e cobrou do governo
um valor digno para o salário mínimo.
O novo salário mínimo, que beneficia 42 milhões pessoas, incluindo
aposentados e pensionistas, é um
importante instrumento de distribuição de renda no país.
O Sindicato das Costureiras
de São Paulo e Osasco e a Conaccovest (Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados) estiveram presentes em
todas as lutas que resultaram neste benefício para os tra-

Mais uma etapa de sucesso
no Curso de Qualificação

balhadores brasileiros.
É fundamental ressaltar, que o aumento é resultado do
acordo das centrais sindicais e o governo, que estabeleceram em 2006, com início em 2007, um calendário de valorização do mínimo e recomposição do seu valor de compra.
Neste momento de escassez de crédito e queda na produção, o aumento do salário mínimo contribui muito para fortalecer a economia e o mercado interno. O aumento irá injetar
cerca de 21 bilhões de reais, que resultarão em mais consumo, mais produção e conseqüentemente, mais empregos.
É o movimento sindical lutando por mais empregos, salários, distribuição de renda e justiça social!
Paulo Pereira da Silva (Paulinho)
Presidente da Força Sindical / Deputado Federal (PDT-SP)

ALINHA
AVV A N D O . . .
Curso de Qualificação e Requalificação Profissional
Inscrições abertas de 09 a 20 de fevereiro, das 09h00 as 18h00
1° andar no Sindicato c/ Elisabete. Documentos necessários:
CPF (xerox) - RG (xerox) - Comprovante de residência
com CEP (xerox) - N° do PIS - N° Título de Eleitor - Carteira
de Trabalho (xerox) - N° do PAT – Posto de Atendimento
ao Trabalhador (desempregados)

Reunião de Saúde e Segurança no Trabalho
06/03/09 (sexta-feira) na sede do sindicato
2º andar das 18H00 as 19H00.
Trabalhador consciente luta por seus direitos!

Seminário
21/03/09 (SÁBADO) no Sítio Escola - MOGI DAS CRUZES/SP

saída as 07H00 da sede do sindicato
A sua participação gera conhecimento e o conhecimento
garante os seus direitos.

Reunião de OLT - Organização do Local de Trabalho
Alunos comemoram a conquista

Na última sexta-feira, dia 23 de janeiro aconteceu
na Sede do sindicato à cerimônia de entrega de
Certificados da “2ª Turma de Formandos do Curso
de Qualificação e Requalificação Profissional”.
Mais de cem alunos (as) foram contemplados com o certificado de conclusão.No total,
centenas de trabalhadores(as) já passaram por
estes cursos e nos próximos dias novas turmas estarão ingressando numa nova etapa
deste projeto que a Conaccovest, em parceria
com o Sindicato, conquistou e que auxilia nossa categoria a se preparar para o mercado de
trabalho cada vez mais competitivo.

03/04/09 (sexta-feira) na sede do sindicato
2° andar - das 18H00 as 19H00
A organização é fundamental para o desenvolvimento profissional.

Imagem do Mes

CAMPANHA DE
SINDICALIZAÇÃO
Diante da onda de demissões e da instabilidade
econômica a SINDICALIZAÇÃO é o caminho para
garantir ao (a) trabalhador (a) condições de se fazer
ouvido pelos patrões e pelas autoridades.
LEMBRE-SE: A LUTA PELA PRESERVAÇÃO DOS
EMPREGOS SÓ É FORTE QUANDO A CATEGORIA SE UNE!

VENHA E TRAGA UM (A) COMPANHEIRO (A)

Nome:
Profissão:
End. (res):
Fone:

nº
Bairro:

Data de Nascimento:

Estado Civil:
RG:

CEP:

CPF:

Empresa:
End. Comercial:
Bairro:

nº:

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

Cidade:

CEP:

JÁ FOI ASSOCIADO(A)
SIM OU
Relação de dependentes

Cláusula 31 da nossa Convenção:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS: Todo trabalhador pode passar por fatalidades, por isso a cláusula 31 é muito importante, e o não cumprimento de qualquer cláusula da Convenção Coletiva acarretará em multa de 5%
ao mês do salário normativo qualificado vigente a época. Assim, os companheiros (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 profissão 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 receberá indenização de 10% do capital básico vigente a titulo de reembolso
de despesas, para acerto rescisório.

NÃO

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

São Paulo, ____/____/____

Assinatura do associado
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