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NO MÊS DE OUTUBRO FESTA DAS CRIANÇAS
GARANTE A ALEGRIA DA CRIANÇADA

Em sua décima edição a tradicional
Festa das Crianças 2015 foi um sucesso!
Mais de cinco mil pessoas estiveram presentes num
evento que garantiu a alegria de todos.
As crianças se divertiram com muita brincadeira,
shows com personagens da Monster High, Toy Story,
e a interação com a equipe da Aldeia do Futuro com a
apresentação “Alegria de ter amigos”.
Momentos emocionantes na hora dos sorteios das bicicletas, entrega dos brinquedos além do tradicional
hot dog, pipoca, algodão doce e deliciosas guloseimas
tornaram a festa inesquecível.
Muita música com show da Banda Mais Pagode e o destaque para o Grupo Luxúria. As bandas levantaram o
público que participou animadamente da festa.
Sorteio de brindes, prêmios do Sócio Seguro, e ao
final uma televisão digital seguido do tradicional
parabéns com um maravilhoso bolo fechou a festa
com chave de ouro!
Durante os sorteios, a Federação dos Trabalhadores
nas indústrias de calçados, chapéus, confecção e vestuário do Estado de São Paulo – FETINCCCOVEST
abrilhantou ainda mais a festa sorteando mais um
prêmio de MIL REAIS.
“Ver no rosto de cada criança a alegria estampada, ver
cada família se divertindo não tem preço para o nosso
sindicato”. Trabalhamos muito para isso “destacou
nossa presidente Eunice Cabral.
Diversas lideranças sindicais e política estiveram presentes à festa e abrilhantaram ainda mais nosso evento.
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Ação e Re�lexão
O mês de outubro foi marcado por momentos importantes na vida do (a) trabalhador
(a). O impasse entre o Governo e o Congresso, através de importantes votações, manifestações diante da instabilidade vivida e a
incerteza da economia brasileira.
Estamos vivendo um momento delicado
onde vemos empresas falindo, postos de
trabalho sendo fechados, preços subirem,
ameaçando os salários e o poder de compra sendo achatado. E isto não
é privilégio de um setor; é um problema geral.
Além de tudo isso, estamos sob a ameaça de ver ressurgir a CPMF – imposto sobre cheques, e não vemos o governo federal discutir redução de suas
despesas e a taxação de grandes fortunas; mais uma vez a conta esta sendo
imposta aos trabalhadores!. Não queremos pagar estaconta.
É muito importante que cada trabalhador (a) saia da zona de conforto
e comece efetivamente a participar das ações que tem como objetivo demonstrar nossa insatisfação e apontar saídas para a crise.
Precisamos fazer algo para que as gerações futuras tenham a possibilidade de viver numa sociedade mais justa.
Nosso sindicato sempre teve esta preocupação. Tanto é que este ano
completamos 10 anos de uma festa importante para nossas crianças.
A cada ano procuramos oferecer o melhor! Isto porque sabemos da importância destas ações na formação de nossas crianças.
Também não podemos deixar de destacar o Outubro Rosa. Esta campanha mundial que tem como objetivo a conscientização para os perigos do
câncer de mama. É importante lembrar que cada ação deve ser acompanhada de uma reﬂexão.
Temos que pensar e sair da zona de conforto. É hora de agir!

Petrobras: do orgulho à vergonha
Ao abrir os jornais, dei de cara com uma notícia que temia,
porém esperava: a Petrobras vai cortar 30% dos investimentos em 2016, chegando ao menor valor desde 2008. A notícia
é preocupante, sobretudo porque mostra na prática o quanto
a má administração da instituição faz mal às ﬁnanças do país.
Para piorar, o corte de investimento será feito em todos os
setores, inclusive no de Exploração e Produção, o coração
da estatal. A queda é impressionante. Serão investidos U$
19 bilhões na empresa em 2016, contra U$ 25 bilhões neste ano, além do número já ter diminuído em 2014. Os investimentos só caem ano a ano, quando
o caminho natural deveria ser o contrário. Onde a Petrobras vai parar?
Algo inegável é que a empresa tem uma ótima equipe de publicidade e marketing, pois, mesmo sofrendo com a incompetência dos sucessivos governos do PT,
desde Luiz Inácio Lula da Silva até a presidente Dilma Rousseff, mantinha-se
com a imagem de prosperidade e bom gerenciamento. A podridão só começou a
vir à tona quando estourou o escândalo do Petrolão. Agora, como consequência
não só do escândalo, mas das sucessivas péssimas administrações, estamos
assistindo a um dos momentos mais delicados da estatal criada em 1953 para
ser um dos maiores orgulhos do país.
Outro motivo para a diminuição dos investimentos é a alta do dólar. A incompetência da equipe de Dilma sufoca todas as áreas da sociedade de forma
conjunta, como numa rede. Se até a Petrobras precisa frear os gastos dessa
maneira, imagina o trabalhador comum, apertando de tudo o que é lado para
que o seu salário caiba no orçamento doméstico. Para desespero do brasileiro,
o PT está transformando o ex-orgulho nacional em vergonha.
Paulinho da Força - Deputado Federal por São Paulo e Presidente Nacional do Solidariedade

CONVÊNIOS
Por entender que todo cidadão tem direito de ampliar o conhecimento, nosso
Sindicato mantém parcerias com Faculdades e alguns Colégios.
Para conhecer melhor os convênios que oferecemos para a categoria, consulte
o site: www.costureirassp.org.br ou procure nosso sindicato.

Eunice Cabral Presidente

TRABALHO DECENTE – UM DIREITO DE TODOS!
O Trabalho Decente tem quatro objetivos
estratégicos da OIT – ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL DO TRABALHO:
• O respeito aos direitos no trabalho
(em especial aqueles definidos como
fundamentais pela Declaração Relativa
aos Direitos e Princípios Fundamentais
no Trabalho e seu seguimento adotada
em 1998:
• Liberdade sindical e reconhecimento
efetivo do direito de negociação coletiva;
• Eliminação de todas as formas de trabalho forçado;
• Abolição efetiva do trabalho infantil;
• Eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e
ocupação,
• A promoção do emprego produtivo e
de qualidade,
• A extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social.
O Sindicato das Costureiras de São Pau-

lo e Osasco trabalha na promoção do
trabalho decente em áreas importantes
como o combate ao trabalho forçado, ao
trabalho infantil e ao tráfico de pessoas
para fins de exploração sexual e comercial, à promoção da igualdade de oportunidades e tratamento de gênero e raça
no trabalho e à promoção de trabalho

decente para os jovens, entre outras.
“Conscientizar os (as) trabalhadores (as)
de que esta luta é de todos nós é vital para
que possamos avançar em nossos direitos” afirmou a presidente da entidade
Eunice Cabral.
Nas portas de fábrica o dia 07 de outubro
foi destaque.
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MANIFESTAÇÃO CONTRA A TAXA DE JUROS ALTOS
Um dragão inflável, de treze metros
de altura, exposto em frente ao Banco
Central, com três cabeças, denominadas
Inﬂação, desemprego e juros altos.
Este foi o carro chefe da manifestação
realizada pela nossa Central, Força
Sindical, na terça-feira, 20/10 na Avenida Paulista.
O ato aconteceu no primeiro dia da
reunião do Copom (Comitê de Política
Monetária), que decide como ficará a
taxa básica de juros (Selic) nos próximos 45 dias.
O objetivo da mobilização é alertar
sobre como esta taxa afeta os trabalhadores. As três cabeças representam
o pesadelo do povo. A idéia foi realizar
uma massiva manifestação contra a
recessão e o desemprego que atinge a
indústria brasileira, causando redução
da atividade produtiva, desemprego e,
até mesmo, insolvência de empresas, e
a desindustrialização.
Participaram diversos sindicatos e
federações, numa demonstração clara
da insatisfação e a política de ajuste
econômico e recessão atualmente em
prática pelo governo federal. Nosso
sindicato participou ativamente do
manifesto.

CAMPEONATO 2015 CAMINHA PARA A RETA FINAL
A 2ª fase do Campeonato termina no dia 31 de outubro quando serão deﬁnidos os 8 times classiﬁcados para a 3ª fase que
terá início no dia 07 de novembro.
O artilheiro até o momento é o atleta Ederson da empresa
Mash com 14 gols e o segundo é o atleta Carlos da empresa
Essência com 12 gols.
O Campeonato está bem equilibrado com ótimos e disputados
jogos.
Os jogos acontecem todos os sábado exceto nos dias de seminário as 10h00.
Associação Atlética São Paulo – Praça Bento de Camargo,
162 - Próximo metrô Armênia.

Alinhavando
Reunião de Saúde e Segurança
Data: 13/11/15 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00
Próximo Seminário
Data: 14/11/15 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

Imagens do mês
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SÓCIO SEGURO
SORTEADOS DE
JULHO/AGOSTO/2015

CONFIRA OS NOVOS SORTEADOS NO SÓCIO SEGURO!

WAGNER CARLOS RODRIGUES
- Tô feliz! Estava precisando deste
dinheiro... Sindicato restituindo o
trabalhador? Só o nosso mesmo! NIF
OFICINA COSTURA - BOM RETIRO

ROSANGELA GOMES NASC
Vou t erminar minha
casa!!!!LUTESTIL IND Z LESTE

VANIA ALVES DA SILVA
Fiquei emocionada... Estou
desempregada há um mês. Este
dinheiro vai ajudar muito! HONORA CONF BOM RETIRO

Todo mês acontecem sorteios pela loteria federal onde
todos (as) os (as) trabalhadores (as)
sindicalizados (as) concorrem a prêmios de mil reais!
Lembre-se: para participar dos sorteios é preciso estar rigorosamente em dia com as contribuições sindicais.
NÃO FIQUE DE FORA!
O (a) próximo (a) ganhador (a) pode ser você!
EGEOBERTO OLIVEIRA SILVA
Nunca vi nenhum sindicato sortear
prêmio para associado! É a primeira vez
que vejo isso! To surpreso. Pensei que
fosse trote! MISS E MISSES- BOM RETIRO

VALDECI SANTOS N. DE SOUZA
Fiquei muito contente... não esperava
ganhar este prêmio! Estava precisando...
- COM. POLSAR - BOM RETIRO

MARIA DO P. S. NASC
Quando me avisaram pensei que era
brincadeira... Comprei uma chácara e
com este dinheiro vou cercar a área CONF CHORINGUE - Z. LESTE

TODO (A) ASSOCIADO(A) TEM DIREITO:
(CLÁUSULA 31 DA CONVENÇÃO COLETIVA)
• R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em caso de morte, invalidez permanente total ou parcial causada por acidente ou doença adquirida no
exercício proﬁssional do empregado (a), seguidas as determinações da convenção coletiva.
• R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais) em caso de morte do cônjuge
• R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em caso de morte de ﬁlho (a) até 21 anos, limitado a 4 (quatro)
• R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em favor do empregado (a) quando ocorrer o nascimento de ﬁlho(a) portador (a) de invalidez
causada por doença congênita, a qual, o impeça de exercer atividade remunerada comprovada por atestado médico.
• 50 kg de alimentos entregues aos beneﬁciários quando ocorrer morte do empregado (a)
• R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) para gastos com funeral na ocorrência de morte do empregado (a).
• Cesta Natalidade – (somente válida para segurada) contendo Kit Bebê e Kit Mãe desde que formalizado pela empresa até 30 dias após o parto da
funcionária contemplada.

