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A Associação Atlética São Paulo foi pal-
co, no último dia 18 de outubro, de uma das
maiores concentrações da nossa categoria
em comemoração ao Dia da Criança.

Diversas atrações artísticas, muitas ati-
vidades com a criançada, brinquedos, de-
lícias como: algodão-doce, pipoca, cachor-
ro quente, fizeram a alegria de todos.

Todas as crianças foram presentea-
das; além disso, tivemos sorteios de de-
zenas de prêmios, bicicletas e inclusive
o de uma TV LCD de 32".

Diversas autoridades estiveram presentes,
entre eles o Deputado Federal e Presidente
da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o
Paulinho; o Vereador por São Paulo pelo
PDT, Claudio Prado; e o Presidente do Sin-
dicato da Construção Civil, Antonio de Sousa
Ramalho; Carmelita Alves Braga, Presiden-
te do Sindicato do Vestuário de Americana
e região; Audinael Vicente Neves, Secretá-
rio Geral da Federação do Vestuário de São
Paulo; o Vereador por Piracaia pelo PC do
B, José Roberto da Silva, entre outros.

Paulinho destacou a grandeza do
setor do vestuário e como ações deste
tipo são importantes para a categoria.

Nossa Presidente Eunice Cabral falou
da importância da integração desta festa
na vida de todos os nossos (as) trabalha-
dores (as) e da expressividade deste ato.

“A Festa das Crianças mostra que
precisamos continuar nesta luta; o bri-
lho no olhar de cada criança e a alegria
estampada no rosto de cada uma nos
motiva a prosseguir”, finalizou Eunice.

José Carlos
da Silva, da
Empresa TUB
LINE - ganhador
da TV de
LCD de 32”
comemorou
com a família!



No último dia 09 de outu-
bro nosso assessor no Pro-
grama de Formação Sindi-
cal, Edison Luiz, mais co-
nhecido como Luizinho, trou-
xe aos nossos (as) compa-
nheiros (as) dados alarman-
tes sobre o assunto.

Segundo ele, o Trabalho
Escravo não é uma ativi-
dade exclusiva de imigran-
tes ilegais, é uma realida-
de assustadora no merca-
do de trabalho.

Jornadas de Trabalho
exaustivas, não cumprimen-
to de acordos coletivos, e o
medo do desemprego são
algumas das armas que ali-
mentam este mercado pa-
ralelo de trabalho.

O trabalho escravo
ainda é uma realidade
para muitos (as) de nos-
sos (as) trabalhadores
(as), afirmou Luizinho.

São bolivianos, corea-
nos, brasileiros e muitos
outras etnias que vivem
esta realidade por todo o
país dentro de empresas,
fazendas, carvoarias e inú-
meros outros ramos de ati-
vidade que exploram acima
de tudo o ser humano.

Tema de nossa Reunião de Organização
no Local de Trabalho (OLT)

A visão é um dos mais importantes mei-
os de comunicação com o ambiente, pois,
cerca de 80% das informações que rece-
bemos são obtidas por seu intermédio.

Os olhos merecem atenção especial,
que inclui visitas regulares ao oftalmolo-
gista para medição da acuidade visual e
detecção precoce de quaisquer outras al-
terações que requeiram tratamento médi-
co como forma de prevenir complicações
que possam levar à cegueira.

Doenças como hipertensão e diabe-
tes podem provocar o aparecimento de
sintomas oculares e requerem acom-
panhamento constante.

Por estes e outros motivos é importan-
te o cuidado com a saúde dos olhos. Não
perca a próxima reunião de Saúde e Se-
gurança no Trabalho que vai trazer mais
informações sobre este assunto.

Lembre-se: Dia 06 de novembro –
sexta-feira as 18h00 no auditório do
sindicato.

Participe!
Você é nosso (a) convidado (a)!

 Cuide bem dos
seus olhos!

Saúde ocular

TRABALHO ESCRAVO

6a Marcha da Classe
Trabalhadora em Brasília

No próximo dia 11 de novembro
acontece a 6ª edição da Marcha da
Classe Trabalhadora em Brasília, e
nosso Sindicato, mais uma vez es-
tará junto lutando por esta causa.

Neste ano, o evento foi antecipado,
já que, nas edições anteriores, foi rea-
lizado em dezembro, pa ra  co inc i -
d i r  com a  vo tação  da  PEC -
Proposta de Emenda à Constituição -
que reduz a jornada de trabalho de 44
para 40 horas semanais.

Alem da redução da jornada, va-
mos pressionar os deputados para
fazer avançar a “pauta trabalhista”
apresentada à Câmara em reunião
com o presidente da Casa, Michel
Temer (PMDB/SP), em maio.

O ano vai chegando ao fim e já se
pode dizer que a agenda avançou,
pois a PEC da redução da jornada
está em vias de ser votada em pri-
meiro turno na Câmara e a Conven-
ção 151 já foi aprovada pela Casa no
dia 1º de outubro.

Agora, é preciso pressionar o Go-
verno e o Congresso para arrancar
um bom acordo em torno da regula-
mentação do trabalho terceirizado e
da aprovação da Convenção 158, que
está em discussão na Comissão de
Trabalho, e da votação, em segundo
turno da PEC do Trabalho Escravo.

Nossa luta pela Redução da Jor-
nada de Trabalho sem a Redução de
Salários torna-se a cada dia mais ex-
pressiva traduzindo assim o desejo
de toda a classe trabalhadora.

Sabemos que uma jornada de
trabalho mais equilibrada (40 ho-
ras) garantirá aos (as) companhei-
ros (as) melhores condições de
vida e para o lazer.

Um bom exemplo disso é nossa
Festa das Crianças que retrata cla-
ramente a importância do lazer in-
tegrado ao convívio familiar.

Temos a convicção que nossa
luta pela Redução da Jornada será
vitoriosa!



Alinhavando . . .

Imagem do Mes

Vamos intensificar a luta pela redução da jornadaEspaco do Paulinho

Estamos nas últimas rodadas da 2ª Fase
do Campeonato os jogos e as chaves estão
muito equilibrados.

A 3ª fase começa no próximo dia 31/10 e o
final do Torneio promete ser disputadíssimo!

A Semifinal será no dia 28 de novembro na
Associação Atlética São Paulo e a final no dia
12 de dezembro, no Sítio Escola Itamar Barbo-
sa de Oliveira, em Mogi das Cruzes.

Não perca!

Secretaria de Esportes
Campeonato de futebol 2009
 caminha para a reta final!

‘

 REUNIÃO DE SAÚDE E
SEGURANÇA NO TRABALHO

DATA: 06/11/2009 – (SEXTA-FEIRA)
HORÁRIO:18H00 AS 19H00

LOCAL: SEDE DO SINDICATO
TEMA: SAÚDE OCULAR – DR.LUCIO ANTÔNIO

 PRÓXIMO SEMINÁRIO

DATA: 14/11/2009 – ( SÁBADO)
HORÁRIO: SAÍDA DA SEDE  AS 07H00

LOCAL: SÍTIO ESCOLA – MOGI DAS CRUZES/SP

 INSCRIÇÕES PARA COLÔNIA
DE FÉRIAS NO ANO NOVO

AS INSCRIÇÕES PODEM SER FEITAS ATÉ 18/11/2009,NA
SECRETARIA DO SINDICATO COM  A SANDRA.

DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 09H00 AS 18H30
SORTEIO: 19/11/1009 (QUINTA-FEIRA)

AS 19H00 NA SEDE.

A Força Sindical, juntamente com as
demais centrais, está intensificando a
mobilização pela aprovação da PEC
231/95, que trata da redução da jorna-
da para 40 horas semanais, sem o cor-
te nos salários, e do aumento do adici-
onal da hora extra para 75%.

 Além de esclarecer a sociedade sobre
os benefícios da redução da jornada,
estamos conversando com os parlamen-
tares visando sensibilizá-los da importân-
cia de votar e aprovar esta medida que irá
gerar cerca de 2 milhões de empregos e
diminuir os acidentes de trabalho resulta-
do de jornadas exaustivas.

Recentemente em reunião com os líde-
res partidários, o presidente da Câmara dos
Deputados, Michel Temer, decidiu pela cri-
ação de uma Comissão para iniciar os de-
bates para definir o dia de votação da PEC.

Estamos trabalhando para a votação acon-
tecer no dia 11 de novembro, quando acon-
tece a 6ª Marcha a Brasília das centrais sin-
dicais. Marcha que sempre teve participa-
ção importante das costureiras, através da
liderança da companheira Eunice Cabral.

Vale destacar que esta conquista só
acontecerá com muita lua e mobilização.
Por isso a participação de todos é muito
importante!

 

^

Queremos agradecer a todos os colaboradores que nos ajudaram
 a fazer da Festa das Crianças 2009 um grande sucesso!

Diante da alegria estampada em cada rosto e a disposição de
 todos em ajudar, só nos resta dizer MUITO OBRIGADO a:

•  JDA Turismo, •  Laboratório Kouro’s, • ACL – Assessoria e
Organização Contábil, • Bressan & Bressan, • Ábaco Informática,
•  QS Graph, • Proseg, •  Incentivo Cestas Básicas,  • PASI segu-

ros, •  WI Assistência Médica e  • Aldeia do Futuro.

Agradecimento

Paulo Pereira da Silva, o Paulinho
Presidente da Força Sindical

 e Deputado Federal - PDT/SP
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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. (com.):                                                                    nº:

Bairro: Cidade: 

CEP: 

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

No mês da criança o Espaço Cultural traz mais novidades para voce:

Teatro Infantil com desconto de 60% •

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

TEATRO - PETER PAN
Musical Infantil
Teatro Maria Della Costa –
Rua Pain 72  Bela Vista F. 3256-9115
Sábados e Domingos 16h
R$ 20,00 (para não sócios do Sindicato)

TEATRO - DE VOLTA ,  AS ENCALHADAS
Teatro Maria Della Costa
Rua Pain 72 - tel 3256 91 15
Sábados 21 hs - Domingos 20 hs
R$ 40,00 (não sócios) (indicação 12 anos)
Até  22 novembro.
Promoção para todos (as) os (as)  nossos (as)
associados (as) :
Na apresentação da carteirinha do Sindicato  uma
pessoa GRÁTIS e ate 03 acompanhantes  tem
50% de desconto! Não dá pra perder esta chance!
para todos (as) os (as)  nossos (as) associados (as): Na apresentação da
carteirinha do Sindicato  uma pessoa GRÁTIS e ate 03 acompanhantes  tem
50% de desconto!Não dá pra perder esta chance!

Informe-se na secretaria do Sindicato. de segunda a sexta das 09h00 às 18h30

Ingresso infantil para os (as) filhos (as) de nossos (as) associados (as) pagam R$8,00
(oito Reais) e a mãe entra de GRAÇA!  • Outros adultos acompanhantes pagam 10 reais!


