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O Seminário deste mês, que aconteceu
no último dia 19 de setembro, destacou este
tema e a palestrante foi nossa Presidente,
Eunice Cabral.

“O desemprego tem sido um dos grandes
desafios no mundo inteiro. No Brasil não tem
sido diferente. Se, por um lado, muitas pes-
soas estão desempregadas, por outro, gran-
de parte das que estão ocupadas trabalham
longas jornadas” afirmou Eunice.

Centenas de trabalhadores (as) estiveram
presentes em nosso Sítio Escola, em Mogi
das Cruzes, participando deste seminário.

Eunice Cabral falou da importância da luta
pela redução da jornada de trabalho sem redu-
ção de salário, e da necessidade de, com isto,
aumentar o número de vagas no mercado.

Também destacou a relação entre jornada
de trabalho, emprego e qualidade de vida,
além de ressaltar a resistência de alguns pa-
trões que defendem a idéia de que a redução

NOSSA LUTA CONTRA O TRABALHO ESCRAVO CONTINUA!
No último dia 10 de setembro,

o nosso Sindicato recebeu  de-
núncia, através de um casal de
bolivianos. Segundo eles, outros
imigrantes se encontravam sob
regime de análoga escravidão e
vivendo sem as mínimas condi-
ções de higiene, alimentação e
habitação e que, inclusive, alguns
estariam sofrendo maus tratos.

Diante disso, os dirigentes do
nosso Sindicato levaram estes tra-
balhadores até a autoridade com-
petente (2º DP - Bom Retiro), que pronta-
mente conduziu a investigação dirigindo-
se ao local denunciado (bairro Casa Ver-
de) e, em flagrante, prendeu um casal, tam-
bém de bolivianos, Freddy Angel Con-
dori Ticona e Hilda Mollo Laura, respon-
sável pelo cárcere.

Segundo a Delegada que conduz as in-
vestigações, a Drª Maria Helena Kamagoe
Tomita, “a exploração do trabalho escravo
por compatriotas não é uma prática comum”.

Segundo o acusado, conhecido como
“Dom Condori”, a confecção produz em
torno de 10 mil peças/mês, o que garante
um ganho de 25 mil reais. Cada trabalha-
dor (a) recebia em média por peça con-
feccionada de R$ 0,60 a R$ 1,50.

gera desemprego, o que não é verdade.
Temas como o salário mínimo e o piso

salarial de nossa categoria  também foram
colocados em discussão.

Durante o seminário, recebemos a visita
do vereador Cláudio Prado.

Ele homenageou nosso Sindicato que no
último dia 17/09 completou 67 anos.

Nossa presidente, Eunice Cabral
recebeu uma placa comemorativa e
dedicou a mesma a todos(as) os(as)
companheiros(as).

O vereador destacou a importância
do setor e sua luta na Câmara Municipal
pela preservação das indústrias no
município de São Paulo.

Junto com os acusados
foi apreendido um pacote
de folhas de coca que, se-
gundo eles eram usadas
em forma de chá.

Segundo drª Tomita, há
possibilidade de mais pes-
soas estarem envolvidas
no tráfico de mão-de-obra
escrava da Bolívia. “Vamos
dar prosseguimento as in-
vestigações”, afirmou.

Continuamos na luta contra a prática do tra-
balho escravo, que gera condições subumanas
para milhares de imigrantes clandestinos, e va-

mos intensificar os trabalhos de fiscali-
zação para que todo (a) trabalhador (a),
tenha seus direitos garantidos.

Hilda Mollo presa
em flagrante

No local havia muitas crianças vivendo
sem as mínimas condições

Polícia no momento da autuação

Minitério do Trabalho também participou da ação

Delegada do 2º DP. e a
diretora do nosso

Sindicato, Susicléia

REDUÇÃO DA JORNADA E SALÁRIO MÍNIMO:
ASSUNTOS EM DESTAQUE EM NOSSO SEMINÁRIO



 REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA

Centenas de sindicalistas e empresári-
os acompanham na Câmara em Brasília, a
comissão-geral sobre o projeto que reduz a
jornada de trabalho de 44 para 40 horas
semanais. A Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 231/95 diminui a jornada de
trabalho sem redução de salário e com
acréscimo de 75% na hora extra normal.

A proposta foi aprovada em comissão
especial e agora aguarda votação em dois
turnos no plenário. Representantes sindicais
e milhares de trabalhadores de diversos
setores participaram da manifestação e ale-
gam que reduzir a jornada de trabalho é bom
porque, além de dar mais qualidade de vida
ao trabalhador, irá permitir a contratação de
mais pessoas.

Segundo a presidente do nosso Sindica-
to e vice-presidente da Força Sindical, Euni-
ce Cabral, “a redução da jornada pode con-
tribuir para a redução do número de aci-

dentes e das doenças profissionais, como
estresse, depressão e lesões por ativida-
de repetitiva”. Pode também contribuir para
a diminuição de despesa com manutenção
e conserto de equipamentos decorrentes de
fadiga e cansaço do trabalhador e pode re-
duzir as despesas com saúde e previdência
social, pois o trabalhador terá mais tempo de
descanso. Esta mudança é fundamental
para a geração imediata de 2 milhões de
empregos no país e de mais qualidade
de vida para a classe trabalhadora e,
consequentemente, para toda a socie-
dade brasileira”, afirmou Eunice.

Dentro da Campanha pela Redução da
Jornada também aconteceu uma panfleta-
gem, no último dia 03 de setembro, no Via-
duto do Chá, em São Paulo.

A intenção é sensibilizar a sociedade so-
bre a importância de se reduzir a jornada de
trabalho de 44 para 40 horas semanais.

A LUTA PELA REDUÇÃO DA
JORNADA DE TRABALHO CONTINUA

Quando falamos de Redução
de Jornada de Trabalho, de me-
lhorias e conquistas para nosso
setor, não podemos deixar de des-
tacar a importância de tornar es-
tes assuntos mais próximos da
realidade de todos.

Estes como outros temas têm
sido fortemente trabalhados por
nosso Sindicato com o objetivo de
levar cada vez mais informações
aos (às) companheiros (as), para
que através do conhecimento
possamos estruturar ainda mais
nossas bases.

Só podemos combater as injus-
tiças e as desigualdades quando
tivermos consciência plena da
questão.

Apesar de estarmos no século
21 ainda batemos de frente com
situações absurdas!

Uma delas é o trabalho escra-
vo que, apesar de intensa fiscali-
zação, continua fazendo dos imi-
grantes ilegais as principais víti-
mas deste crime!

Nos últimos dias recebemos
mais uma denúncia desta práti-
ca e juntamente com a polícia
conseguimos acabar com um
ponto de trabalho escravo em
São Paulo.

Muitos (as) companheiros (as)
continuam sendo explorados (as),
sofrendo maus tratos, trabalhan-
do em condições subumanas.

Precisamos nos unir e fazer
da denúncia uma arma contra
este crime!

Eunice Cabral
Presidente

Trabalhador (a) bem
informado (a)  representa
categoria estruturada!

Este foi o tema da reunião de Saúde e
Segurança no Trabalho, que aconteceu no
último dia 11 de setembro, na sede do nos-
so Sindicato.

A questão da saúde no ambiente de
trabalho resulta numa melhor produtivi-
dade e qualidade de vida do (a) traba-
lhador (a).

A psicóloga, Elizabeth P. N. Tavares, e a
enfermeira, Silvana M. L. S. Nogueira, repre-
sentantes do Centro de Referência em Saú-
de do Trabalhador da Mooca, falaram sobre
as condições de trabalho às características
psicofisiológicas dos  trabalhadores a fim de
proporcionar um máximo de conforto, segu-

rança e desempenho eficientes.
Destacaram a importância da ilumina-

ção, cadeiras adequadas e o que diz a Lei
sobre Ergonomia.

Muitos (as) companheiros (as) puderam
esclarecer suas dúvidas sobre o dia-a-dia
nas fábricas, em como transportar as mer-
cadorias de força segura e quais as con-
dições mínimas que as empresas têm que
oferecer com relação a ergonomia.

Nosso objetivo é proporcionar, através
destas palestras, estas e outras questões
que envolvem o bem-estar do (a) trabalha-
dor (a), qualidade e respeito a todos (as)
os (as) nossos (as) companheiros (as).

ERGONOMIAERGONOMIAERGONOMIAERGONOMIAERGONOMIA
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Espaço do Paulinho

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO

 Data: 09/10/2009 - Sexta-feira

Local: Sede do Sindicato - 2º andar

 Horário: DAS 18H00 ÀS 19H00

FESTA DAS CRIANÇAS!

JORNADA MENOR VAI AQUECER MERCADO INTERNO
 No Brasil a jornada de trabalho foi re-

duzida duas vezes: uma em 1943 e a últi-
ma na Constituição de 1988, quando a
carga semanal de trabalho caiu de 48 ho-
ras para 44 horas, com a manutenção dos

salários. Lembro que durante a Cons-
tituinte os empresários argumenta-

vam que a reivindicação, se imple-
mentada, quebraria as empre-

sas e o país. Isto não aconte-
ceu e hoje eles colocam no
peito o adesivo das 44
horas.Temos consciência

que o que dificulta a vida das empresas
é o excesso de impostos. Estamos de acordo que preci-
samos de uma reforma tributária para desonerar quem
investe na produção e na geração de emprego.A redu-
ção da jornada de trabalho, com a geração de emprego,
vai aumentar a demanda interna. Foi o mercado interno
que tirou o Brasil da crise, o que está comprovado por

Paulo Pereira da Silva
Presidente da Força Sindical e Deputado Federal - PDT/SP

pesquisas e notícias dos meios de comunicação.O mer-
cado interno hoje tem esta força por causa dos acordos
feitos pelos trabalhadores com os patrões que aumentou
o salário acima da inflação no ano passado. Além do acor-
do entre feito pelas centrais sindicais com o governo, que
resultou num aumento de 12% do salário mínimo em ple-
na crise financeira.Com isso, o povo mais pobre recebeu
R$ 40 bilhões e passou a consumir, aumentando as ven-
das das empresas. Isto não é novidade. Ford lembrou disso
em 1918, quando pensou em reajustar os salários para
poder vender mais carros.Assim, acredito que a jornada
menor vai gerar mais emprego, mas as empresas não vão
quebrar.Por isso, trabalhadores e patrões têm de negoci-
ar a redução da jornada na Câmara, que é aonde vai se
decidir o destino da PEC 231/95. O deputado poderá deci-
dir ficar com quem paga a eleição ou ficar com quem vota,
que são os trabalhadores.

 Data: 18/10/2009 - Domingo
Horário: DAS 09H00 ÁS 16H00

Local: Associação Atlética São Paulo
Praça bento de Camargo, 162

Próximo ao Metrô Armênia

NÃO PERCAM!!!

CURSO DE CIPA - 3ª TURMA

Data: de 26 a 30 de outubro

Horário: das 14H00 às 18H00

Local: Sede do Sindicato - 2 andar

PRÓXIMO SEMINARIO

Data: 14/11/09 (sábado)
Local: Sítio Escola “Itamar  Barbosa de Oliveira”

Mogi das Cruzes/SP -
Saída da Sede do Sindicato - Horário: 07H00

CAMPEONACAMPEONACAMPEONACAMPEONACAMPEONATTTTTO DE FUTEBOLO DE FUTEBOLO DE FUTEBOLO DE FUTEBOLO DE FUTEBOL
Estamos iniciando a 2ª fase

do Campeonato! São 20 equi-
pes classificadas divididas em
4 chaves, cada uma com 5
equipes. As disputas garantem
a classificação das duas me-
lhores de cada chave.

Os artilheiros do campeonato até o
momento são: os atletas Claudio da
esotérica b com 11 gols e Kleber da

Sulamericana com 9 gols.
Iniciamos a segunda fase do
campeonato com 20 equipes,

dividas em 4 chaves com cinco
equipes jogando entre elas dentro
da mesma chave, e classificando
apenas 2 equipes para a 3ª fase.

CAMPANHA DO AGASALHO
Na edição anterior destacamos todas as

empresas parceiras que fizeram junto
conosco a Campanha do Agasalho 2009
que beneficiou centenas de pessoas.

Não poderíamos deixar de destacar a
colaboração das empresas Tricostyl
Modas Ltda e Ana Márcia Machlach
Rogozyk Ltda.

Mais uma vez nosso
muito obrigado a todos
os colaboradores!

ONG -  SOS
Família e Solidariedade
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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

IMAGEM DO MÊSDIVERSÃO GARANTIDA!

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 condições especiais de pagamento.

DIVERSÃO GARANTIDA!

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


