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Palavra da presidente

“Devemos levar nossas
lutas para as fábricas.
Não desista, insista,
persista e você vai
fazer sua voz ecoar”,
Eunice Cabral.

I

ntensificar a organização, Fortalecer o Sindicato e Ampliar Conquistas. Foram estas as palavras de ordem que deram início aos debates no 4º Congresso das Costureiras. O evento foi realizado nos dias 20,
21 e 22 de maio no Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira e contou com a participação maciça dos(as) trabalhadores(as), que
além de assistirem a grandes palestras, foram responsáveis pela definição das resoluções do Congresso.
Também participaram lideranças políticas
como: Deputado Federal PDT-SP, Paulo Pereira da Silva (Paulinho da Força), além de líderes sindicais do Ceará, Minas Gerais, Santa
Bárbara D’Oeste, Birigui, Santos, entre outros.
Palestrantes de destaque enriqueceram ainda mais as discussões abordando temas
que são fundamentais em nosso dia-a-dia,

dentro e fora do ambiente de trabalho.
Para a presidente Eunice Cabral temos
que multiplicar o nosso conhecimento.
“Queremos
fortalecer
cada
trabalhador(a), por isso investimos na
hora extra do conhecimento e eu fico feliz em ver que as nossas sementes estão germinando”, destacou.
As palestras nortearam os debates e os
trabalhos em grupos permitiram que os
companheiros(as) discutissem os temas
apresentados e apontassem as necessidades do setor e as mudanças necessárias para que o ambiente de trabalho seja
adequado e a categoria tenha seu valor
reconhecido. “Nós estamos aqui aprendendo, vocês aprendem conosco e nós
aprendemos com vocês”, finalizou a presidente Eunice Cabral.

O COMPROMISSO DA UNIÃO
GARANTE O FORTALECIMENTO
DA CATEGORIA
O 4º Congresso das Costureiras
consolidou nossos ideais e demonstrou nossa força!
Debatemos temas políticos, sociais
e econômicos tendo como objetivo
encontrar soluções e melhorias para
nosso(a) trabalhador(a). Isto porque
diante da concorrência do mercado
internacional precisamos garantir a
manutenção de nossos direitos e estruturar ainda mais nossas bases.
Todas estas questões vêm de encontro à nossa Campanha Salarial 2011
que se lança diante de um quadro da
economia nacional onde precisamos
estar atentos(as)!
Estamos nos mobilizando também
no cenário político; a frente parlamentar do setor têxtil/vestuário é a
nossa grande aliada em Brasília!
Não podemos esquecer que tudo
isto somente é possível com a participação de todos(as) e o compromisso com a causa.
Nossa data-base está se aproximando e não podemos esquecer que o
resultado da Campanha será consequência do compromisso conjunto
entre os (as) trabalhadores (as), sindicato e o empresariado.
Eunice Cabral
Presidente

Trabalhadores(as) tem grande
participação nas discussões
realizadas durante o evento
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4º CONGRESSO: PALESTRAS SOBRE ECONOMIA,
TRABALHO DECENTE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
APRESENTAM DADOS IMPORTANTES PARA O SETOR
E ESTIMULAM O DEBATE ENTRE OS(AS) PARTICIPANTES

A

s palestras realizadas durante o 4a Congresso foram es
senciais para o aprimoramento do debate, além de fonte
de informação para o entendimento da realidade do setor
e do país como um todo.
Durante o evento, palestrantes qualificados em suas áreas apresentaram temas relevantes para a categoria e durante cada explanação ficou evidente a necessidade de entendermos melhor a
situação atual do país e da classe trabalhadora.
As palestras apresentadas foram: Conjuntura Econômica e Política, pela Supervisora Técnica do Dieese Regional – SP, Sra.
Eliana Elias; Ergonomia (Saúde, Segurança e Meio Ambiente),
abordado pelo Ergonomista, Designer e Tecnologista da Fun-

dacentro, Sr. Ricardo Costa Serrano e pela Presidente do Sindicato dos Sapateiros de Birigui e Coordenadora Nacional de
Saúde, Segurança e Meio Ambiente no Trabalho da CONACCOVEST, Sra. Milene Rodrigues; Trabalho Decente (Copa 2014),
pelo Sr. Iván Gonzales Alvarado, Coordenador Político da Confederação Sindical de Trabalhadores das Américas; Qualificação Profissional (Juventude e Trabalho), pelo Consultor Político da QS Data, Sr. Luiz O. P. Coelho e Sexualidade, com a Psicóloga e Sexóloga, Dra. Eliany Mariussi.
A seguir vamos apresentar os principais pontos discutidos durante cada palestra.

CONJUNTURA ECONÔMICA E
SETOR DO VESTUÁRIO NO BRASIL

A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DA ERGONOMIA
DENTRO DO AMBIENTE DE TRABALHO

A palestra realizada pela Supervisora Técnica do Dieese Regional –
SP, Sra. Eliana Elias, mostrou como o crescimento econômico do
país garantiu mudanças significativas na vida dos trabalhadores.
Segundo dados apresentados por ela o país chegou a crescer 7,5%
em 2010 e em 2011 mesmo com uma projeção um pouco menor o
Brasil continuará crescendo. Dados comprovam que a taxa de desemprego caiu e as desigualdades sociais diminuíram significativamente. Embora a concentração de renda ainda seja grande quanto
mais o país cresce mais a desigualdade diminui.
Eliana destacou ainda que de 2001 para 2011 a quantidade de
trabalhadores com carteira assinada dobrou e que o processo
de valorização do salário mínimo não pode ser interrompido.
“Defender o salário é defender dinamismo no crescimento do PIB
(Produto Interno Bruto)”, completou a Supervisora. Em 2010,
cerca de 80% das categorias tiveram aumento real e neste ano,
embora um pouco abaixo do ano anterior o crescimento do país
ainda está acima da meta, portanto, o trabalhador não pode ser
penalizado duas vezes, com a inflação e durante as negociações.

Os Sindicatos estão compreendendo a importância da postura adequada no ambiente de trabalho e arregaçando as mangas em busca do modelo ergonomicamente ideal. Além disso, estão entrando nas fábricas, observando e ouvindo os(as)
trabalhadores(as).
De acordo com a Presidente do Sindicato dos Sapateiros de
Birigui e Coordenadora Nacional de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente no Trabalho da CONACCOVEST, Sra. Milene Rodrigues, muitas são as consequência pela falta de ergonomia
e os trabalhadores que não estão em um ambiente seguro e
confortável tornam-se vítimas, inclusive de doenças como
estresse e depressão.
Para o Ergonomista, Designer e Tecnologista da Fundacentro, Sr.
Ricardo Costa Serrano, o mobiliário, postura, fatores ambientais
e organização no local de trabalho devem ser adequados. “A ergonomia é o estudo entre o homem e seu trabalho é a ciência do
conforto e o posto deve se adaptar ao trabalhador e não o trabalhador ao posto”, afirmou.
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TRABALHO DECENTE
(COPA 2014)
Gerar mais empregos com igualdade de oportunidades,
erradicar o trabalho escravo e eliminar o trabalho infantil são as prioridades para um trabalho decente. Além
disso, é preciso garantir os direitos dos trabalhadores
e promover o diálogo social.
De acordo com o Sr. Iván Gonzalez Alvarado, Coordenador Político da Confederação Sindical de Trabalhadores das Américas, “temos que exigir o cumprimento
dos direitos trabalhistas”, afirmou.
O Coordenador disse ainda que temos que nos preparar para a Copa do Mundo de 2014 e cobrar do Comitê
Olímpico que essa produção seja feita aqui com trabalho decente e contínuo após o evento. O trabalho decente é fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da democracia e o desenvolvimento sustentável.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
(JUVENTUDE E TRABALHO)
A história da qualificação profissional ficou marcada em seu início como
coisa de desvalidos. O trabalho pesado e as profissões manuais eram
ofícios destinados aos deserdados da sorte, e isso contribuiu para impedir que trabalhadores livres exercessem determinadas profissões. Inclusive, para desempenhar funções públicas, uma das condições era que o
candidato nunca ter trabalhado manualmente.
Foi a partir de 1906 que um crédito do Governo Federal para que os Estados criassem escolas técnicas profissionais foi aprovado. De acordo com
Consultor Político, Luiz Coelho, em 1910 foram instaladas 19 escolas
profissionalizantes, ainda que de modo precário devido à falta de professores e mestres especializados.
Ainda segundo Coelho, entre os programas de qualificação recentes estão PLANFOR, PLANSEQS, PROESQS, PNQ, o Sistema “S” e o PRONATEC (Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica) anunciado pela presidente Dilma Roussef. “A expectativa do governo é retornar o espaço das entidades sindicais nos destinos da qualificação profissional em nosso País, principalmente no ensino médio, onde as demandas dificilmente serão atendidas pelo “Sistema S” e mesmo pelas ETECs que
estão sendo construídas”, finalizou.

SEXUALIDADE
A palestra da Dra. Eliany Mariussi foi muito aguardada pelos(as)
trabalhadores(as). Abordando o tema Sexualidade, a psicóloga e sexóloga esclareceu as dúvidas da categoria sobre relacionamento familiar e como
manter o diálogo dentro de casa. Além disso, falou sobre a necessidade de
manter uma boa relação com o parceiro.
Durante sua apresentação Eliany definiu a diferença entre Sexo e Sexualidade. “Podemos confundir estes termos e vou falar de suas diferenças,
por exemplo, o sexo é definido como condição orgânica que distingue o
macho da fêmea nos organismos heterogaméticos. Já Sexualidade é um
elemento básico da personalidade, um modo próprio de ser, de se manifestar, de se comunicar com os outros, de sentir, expressar e viver o
amor humano”, afirmou. Além da descontração, durante a palestra, o tema
foi de extrema importância para discussão de comportamentos e relacionamentos existentes na sociedade.
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Participantes do 4º Congresso falam sobre a
experiência de fazer parte desse grande evento

T

odos que estiveram presentes no 4º Congresso das Costureiras puderam vivenciar dias
de muito aprendizado e confraternização. O evento que teve como foco proporcionar um
crescimento relacionado ao trabalho e a sociedade, cumpriu o seu papel. Prova disso, foi
o aproveitamento dos(as) companheiros(as) que estiveram presentes. Para eles(as), muitos foram os benefícios de participar do encontro.
“Eu Roberto Pereira da Silva, morador da Vila Joaniza-SP, casado há 25
anos com Marlúcia Pereira da Silva, pai de 4 filhos e tendo a guarda de mais
duas crianças, conhecido no meio sindical como “Prefeito”, participo e busco soluções para os problemas da comunidade. Não posso concordar com
os descasos dos políticos que aí então não trazendo soluções para os nossos problemas na área da saúde, na área do transporte.
Vivemos um momento crítico onde o pobre está cada vez mais pobre, à
mercê de um programa social que não funciona. Por isso eu convido a todos
a levantar uma única bandeira: a do compromisso com a verdade, e verdade
é lutar pelos menos favorecidos.
Quero parabenizar todos que contribuíram para a realização deste evento
que com certeza entrará para a história do sindicalismo brasileiro e, principalmente, a líder Eunice Cabral, que é uma das maiores representantes dos trabalhadores brasileiros. Agradeço a Deus por ele
permitir que a Sra. Eunice Cabral continue trabalhando em prol dos menos favorecidos e dos trabalhadores de nosso BRASIL.”

“Eu digo que é uma experiência nova para mim, todo esse aprendizado vou levar para
os(as) trabalhadores(as) da empresa e mostrar para as pessoas que elas podem defender seus direitos e mostrar que estão no caminho certo para conquistar seu espaço dentro e fora do trabalho.”
Jaime da Costa dos Santos
Empresa: Nutrisport
Presidente do Grupo 2

“Estou achando o Congresso muito proveitoso e tudo que prestei atenção e escrevi vou
levar para apresentar aos(às) meus(minhas) companheiros(as) de trabalho. Foram discutidas muitas ideias importantes que precisam ser aproveitadas. Quero parabenizar a
todos(as) pela realização deste evento.”
José Ivanildo
Empresa: Ernando de Souza Simões
Participante do Grupo 4
“Estou participando pela primeira vez e fiquei impressionada pela estrutura e organização do evento, estou aprendendo muita coisa que não sabia e vou apresentar para os(as) meus(minhas) colegas de serviço. Os palestrantes deram um show
de aula, parecia que estava numa escola, parabéns a todos.”
Roseane Nicolau dos Santos
Empresa: Shemil Indústria e Comércio Vestuário
Grupo 1
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GRUPOS DE TRABALHO DEBATEM ALTERNATIVAS
E PROPÕEM MELHORIAS PARA O SETOR

T

odos os assuntos levantados durante o Congresso foram
discutidos nos trabalhos em grupos realizados no
último dia do evento.
Os(As) trabalhadores(as) mostraram que estavam atentos e quando o assunto é profissional eles sabem lutar pelos seus direitos.
Foram discussões extremamente positivas que apontaram ca-

minhos e intensificaram ainda mais o empenho dos(as)
trabalhadores(as) na busca por uma sociedade mais justa e condições de trabalho adequadas. As resoluções tiradas do Congresso definiram a necessidade de melhorias na economia, ergonomia, trabalho decente, nas questões relacionadas às mulheres, renovação do salário mínimo, entre outros.

Grupo 01

Grupo 02

Grupo 03

Grupo 04

TODOS OS ITENS FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE PELOS(AS)
COMPANHEIROS(AS) EM PLENÁRIA E EM BREVE TEREMOS UMA
PUBLICAÇÃO COMPLETA DO EVENTO COM IMAGENS QUE MARCARAM O
CONGRESSO E TODAS AS RESOLUÇÕES DOS QUATRO GRUPOS DE TRABALHO.
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CATEGORIA É UNÂNIME E APROVA SEM
RESSALVAS A PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
DA CAMPANHA SALARIAL - 2011

C

entenas de trabalhadores(as) compareceram a Assembléia realizada no último dia 20 de
maio, na sede do Sindicato, e aprovaram por unanimidade a pauta de reivindicações da
Campanha Salarial 2011.
O próximo passo agora será a entrega ao setor patronal para darmos início às negociações em busca de melhorias para a categoria.
Para a presidente Eunice Cabral entre todas as cláusulas da convenção, existem algumas que precisam ser melhoradas. “Em nossa convenção existem itens que queremos avançar, vamos discutir
questões essenciais como: reajuste salarial global de 15%; jornada de 40 horas semanais; participação nos lucros e resultados; condições de trabalho ergonômicas nas empresas; programas de qualificação profissional; ações de sustentabilidade setorial, ampliação do auxílio-creche, e aumento
dos nossos pisos salariais, além da manutenção das cláusulas sociais”, destacou.

Apresentação da pauta de
reivindicações da
Campanha Salarial
2011 à categoria
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Espaço do PPaulinho
aulinho

4º Congresso das Costureiras e a Frente
Parlamentar do Setor Têxtil e Vestuário

O 4º Congresso das Costureiras é um
instrumento de destaque para o setor.
É onde a categoria define suas lutas,
suas principais bandeiras, os rumos do
sindicato. É um momento onde os(as)
trabalhadores(as) se preparam e se organizam para as lutas.
Este evento vem também fortalecer
a movimentação com relação a Frente Parlamentar em Brasília porque
esclarece os(as) companheiros(as) sobre o trabalho que vêm sendo
desenvolvido por deputados que querem defender o setor.
O Setor do Vestuário vem sendo muito penalizado pelos produtos
importados. Temos hoje uma “desindustrialização” geral em todo
o país, mas o setor têxtil tem sido o mais afetado.
Um dos fatores são os produtos chineses que chegam a preços
muito inferiores e tornam a competitividade desigual.

Diante deste quadro a frente parlamentar tem papel fundamental;
não significa solução imediata, mas amplia a resistência não só
dos(as) trabalhadores(as), mas também do empresariado.
Quero transformar a comissão do trabalho numa espécie de
debate da “desindustrialização” no Brasil. Temos setores que
há 3 anos atrás tinha um superávit de 3 bilhões de dólares; agora apresentam déficit de quase 5 bilhões de dólares. Isto representa uma perda de 8 bilhões de produtos brasileiros.
É preciso que a Câmara dos Deputados assuma o compromisso de debater e discutir como o Brasil pode enfrentar a concorrência internacional e manter seus empregos.
As empresas nacionais estão perdendo competitividade o que
resulta em fechamento de postos de trabalho.
Diante destes problemas a Frente Parlamentar é vital para a
manutenção e crescimento do setor têxtil e vestuário.
Paulo Pereira da Silva (Paulinho) - Presidente
da Força Sindical e Deputado Federal (PDT-SP)

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO
NO LOCAL DE TRABALHO
Data: 10/06/11 (sexta-feira)
Tema: Reforma Política
Palestrante: Edison Luiz, Assessor
no Programa de Formação Sindical
Local: Sede do Sindicato
2º andar - auditório
Horário: das 18h00 às 19h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 11/06/2011 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do Sindicato

IMAGENS DO MÊS
by Mário B. Silva

ABERTURA DO 7º CAMPEONATO
DE FUTEBOL SOCIETY
Data: 11/06/11 (sábado)
Local: Associação Atlética São Paulo - Praça Bento Camargo, 162 (próximo a Estação Armênia do Metrô)
A final será no dia 10/12/2011 no
Sítio Escola em Mogi das Cruzes.

CAMPANHA DO AGASALHO
DE 13/04/2011 À 10/06/2011
AQUEÇA ALGUÉM
NESTE INVERNO
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SINDICA
ADÃO
SINDICATT O 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
afastamento 01: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
REQUERER O 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

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO
Nome:

JÁ FOI ASSOCIADO(A)

SIM OU

NÃO

Profissão:

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Data de Nascimento:__________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

CPF: ____________________________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Empresa: _________________________________________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

End. (com.): _______________________________________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Fone:

Bairro:

Estado Civil:
RG:

CEP: ___________

nº:_______ Bairro: __________________________________

São Paulo, ______/______/______

Cidade: ________________________ CEP: ______________
Data de Admissão___________________________________

Assinatura do associado

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

Relação de dependentes



End. (res.):
______________________________________ nº

