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SEMINÁRIO CHAMA À REFLEXÃO E DECISÃO

Nós temos história

Eunice Cabral - Presidente

O Sindicato das Costureiras de São Paulo 
e Osasco é uma entidade estruturada em 
conquistas que nasceram dos sonhos de uma 
categoria. Ao longo dos anos tornamos os 
nossos desafios em alicerce de uma repre-
sentação de classe diferente!
Acreditar no conhecimento como instru-
mento de formação, nas manifestações onde 
tornamos a voz de todos ouvida pela socie-
dade e acima de tudo, o respeito e dignidade 
sendo formas essenciais de sindicalismo nos 
tornam fortes para lutar diante de tantos 
desafios que vivemos atualmente.
Muitos devem não saber ou não se lem-
brar, mas dia 17 de setembro não é um dia 

qualquer. É dia de homenagear a todas as 
costureiras! 
Não tinha como deixar passar em branco data 
tão expressiva! 
A todas que possuem esse dom maravilhoso 
de vestir momentos e transformar pedaços de 
tecidos em grandes emoções, vestindo o mundo 
a todas nós: parabéns...
O nosso sindicato que defende esta categoria 
desde 1.942 completa exatamente nesta data 
73 anos de muita luta e conquistas, para uma 
categoria composta por 90% de mulheres 
guerreiras mães e arrimo de família.
Nossa história continua a ser escrita... A cada 
novo dia, a cada nova luta e desafio!

“O conhecimento é o caminho para a nossa liberdade”.  Foi assim 
que o palestrante Mário Lopes começou a sua palestra “A mudan-
ça está em nossas mãos” em nosso último seminário, no dia 19 de 
setembro, em Mogi das Cruzes.
Usando o texto de Platão “Alegoria da Caverna”, Mário conduziu 
os participantes a uma viagem pelo mundo das ideias e estimulou 
a discussão sobre mudanças, medos, hábitos e companheirismo, 
tanto nas esferas política, como sindical e social. As discussões que 
mais estimularam a participação de todos foram sobre sindicalis-
mo “o papel o sindicato nas” lutas sociais e os ataques sofridos pelo 
movimento sindical por setores mais conservadores da sociedade 
“, e sobre a conjuntura política e o papel do cidadão neste momento 
de crise política.
“A história deste sindicato é muito rica. A luta e perseve-
rança dos dirigentes deste sindicato são a grande prova 
de que, quando queremos, podemos promover mudanças 

profundas no nosso meio. Basta olhar para as conquis-
tas das Convenções Coletivas, este sítio-escola, por onde 
já passaram milhares de trabalhadores, a nova sede da 
entidade, e tantas outras importantes conquistas para 
a categoria”, afi rmou Mário Lopes, ao falar sobre as lutas do 
sindicato das costureiras.
Eunice Cabral, presidente do nosso sindicato lembrou também 
do desafi o de construir o sítio escola. “Muitos não acredita-
ram que pudéssemos construir este Sítio-Escola, que era 
bobagem. Mas eu sempre acreditei na importância do 
estudo, do conhecimento para construir uma categoria 
forte e combativa. Por isso, não demos bola às críticas e 
fomos à luta. O resultado está aqui. Valeu a pena”.
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WOMEN WORLD CONFERENCE 2015 - INDUSTRIALL GLOBAL UNION

O brasileiro trabalha cinco meses do ano exclusivamente para pagar impostos e, assim, manter o governo federal em 
seus hábitos nababescos.
Agora, com a intenção da petista Dilma Rousseff de retornar a CPMF (conhecida como o imposto do cheque), com alíquota de 0,2%, a 
coisa piorou, ou seja, o trabalhador vai suar seis meses ou mais para pagar tributos.
Se ao menos a proposta governamental se destinasse a mais educação, saúde, habitação, segurança pública e abertura de estradas, 
entre outras iniciativas de caráter social e destinadas ao progresso da Nação, tudo bem. Até poderíamos avaliar a questão.
Mas aí vem a pergunta: Quem acredita em Dilma Rousseff e em seu governo um tanto quanto desamparado, desacreditado e criticado até pelos seus pares?
A proposta da CPMF terá que forçosamente passar pelo crivo do Congresso, onde a esmagadora maioria das lideranças já se pronunciaram contra a medida.
Como sou da Construção Civil, vou analisar um pouco o corte anunciado de R$ 4,8 bilhões no programa Minha Casa, Minha Vida.
O setor da Construção é responsável por 60% dos investimentos produtivos. Portanto, pode ser considerado como fundamental para a retomada do cres-
cimento econômico. Assim sendo, quanto mais for afetado pelas novas medidas, mais tardia se tornará a recuperação do Brasil.

Ramalho da Construção - Sindicalista e deputado estadual (PSDB-SP)

Opinião

A abertura do evento aconteceu em Viena, 
na Áustria entre 14 a 16 de setembro, com a 
presença de mulheres de todo o mundo. 
O objetivo do encontro foi o fortalecimento 
dos direitos das mulheres e a participação 
nos espaços de decisão. 
Com mais de 300 delegadas de todos os con-
tinentes do mundo a abertura contou com 
a presença do Presidente da Austria Heinz 
Fisher e da Ministra das Mulheres Gabriele 
Heinisch Hosek.
A America Latina e Caribe participaram 
ativamente com uma delegação forte e 
organizada. A delegação brasileira foi a 
maior delegação. Foram temas de desta-
que: as questões de saúde e seguridade, 
violência, proteção a maternidade e sus-
tentabilidade. Temáticas na perspectiva de 
gênero, desafios, enfrentamentos, políticas 
publicas e ação sindical.
O debate sobre a representação das mulhe-
res foi conduzido pela delegação brasileira 
com intervenções fortes e experiências 
de superação e avanços das mulheres na 
sociedade e nas estruturas de tomada de 
decisão e poder. 
O grande destaque do encontro foi a aprova-
ção da resolução que será apresentada para 
as mudanças estatutárias da IndustriALL. 
Isto signifi ca que a partir do congresso de 
2016 será adotada a cota de 40% de mu-
lheres em toda a sua estrutura global. Um 

marco na história de organização da Indus-
triALL e um resultado marcante da luta das 
mulheres de todos os setores industriais!   
A Presidente da CONACCOVEST e vice pre-
sidente da Força Sindical, Eunice Cabral 
destacou em seu discurso: “Quero propor 
a esta conferência que lutemos pela 
proteção à maternidade das mulhe-
res de todo mundo. No Brasil temos 
os 120 dias de licença maternidade. 
Lutemos para avançar a ampliação 
que ela seja 180 dias. 
Em outros países a mulher nem tem di-
reito a licença maternidade e renume-
rada. Lutemos para que as mulheres 
de todos os países tenham este direito. 
Lutemos para que todas nós tenhamos 
creches para nossos fi lhos e fi lhas, para 
que o homem participe deste momen-
to da mulher para que nós mulheres 
tenhamos o direito justo de ocupar-
mos nossos espaços de poder e assim 
conquistar o verdadeiro exercício da 
igualdade de oportunidade.”
A delegação da CONACCOVEST defendeu 
como uma de suas bandeiras de luta, o traba-
lho de implantação da ergonomia nos postos 
de trabalho das indústrias do setor têxtil, ves-
tuário, couro e calçados, além da preservação 
da integridade física, mental e psíquica dos 
profi ssionais doentes ou lesionados.  

GOVERNO QUER MAIS IMPOSTOS. SE VIRA NOS TRINTA, BRASILEIRO!
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Imagens do mêsAlinhavandoAlinhavando

Secretaria de Esportes, 
Cultura e Lazer

Paulinho da Força
Deputado Federal por São Paulo e 

Presidente Nacional do Solidariedade

ATÉ QUANDO?
Como previsto, o novo pacote de maldades 
do governo Dilma Rousseff conseguiu desa-
gradar quase todo mundo. Quase… Só um 
setor anunciou apoio. Qual foi? O sistema 
bancário. Por que será? Porque “nunca 
antes na história deste país” os bancos ob-
tiveram lucros tão exorbitantes. Enquanto 
a indústria recuou mais de 6% no primeiro 
semestre deste ano e o comércio registrou 
a maior queda nas vendas desde 2003, o 
lucro dos bancos bateu recordes.
Somados, os ganhos dos quatro maiores 
bancos cresceram mais de 40% no primeiro 
semestre, na comparação com os primeiros 
seis meses de 2014. Itaú, Bradesco, Banco 
do Brasil e Santander amealharam mais de 
R$ 35 bilhões só nos seis primeiros meses 
deste ano. Com juros escorchantes (só no 

rotativo do cartão de crédito a média está 
em 378% ao ano) não é de se estranhar que 
esse roubo aconteça.
No pacote apresentado na segunda-feira 
(14), os ministros Joaquim Levy (Fazenda) 
e Nelson Barbosa (Planejamento) anuncia-
ram que os servidores públicos e os contri-
buintes terão de pagar pelo tal “ajuste fi scal” 
para consertar as contas do governo Dilma 
Rousseff. Os ministros propuseram o adia-
mento de qualquer reajuste de salário dos 
servidores, que só voltariam a ser dados a 
partir de meados de 2016. Só que os funcio-
nários da Previdência e das universidades 
federais já estão em greve há alguns meses 
reivindicando justamente reajuste de salá-
rios. Enquanto isso, longas fi las se formam 
nos hospitais universitários e nos postos do 

INSS por pessoas de muletas e 
em macas.
Os ministros de Dilma tam-
bém anunciaram que que-
rem achacar ainda mais os contribuintes. 
Disseram que será enviada ao Congresso 
uma proposta de recriação da CPMF, com 
uma alíquota de 0,2%. Disseram que os re-
cursos desse tributo servirão para cobrir 
os gastos da Previdência. Só que ninguém 
aguenta pagar mais imposto. E essas me-
didas não vão passar no Congresso! Até 
quando os brasileiros vão aguentar um 
governo tão incompetente?

VEM AÍ A SEGUNDA 
FASE DO 

Sábado 26/09 aconteceu a 
1 ª fase do campeonato. co-
meçamos com 38 equipes e 
agora teremos a definição das 
últimas vagas para a segunda 
fase que irá começar no dia 
03/10/2015.
serão 16 equipes divididas 
em quatro chaves com quatro 
equipes cada,  até o momen-
to as equipes da Polsar e da 
Mash marcaram 27 gols cada, 
e a Gangster continua sendo 
a menos vazada com apenas 1 
gol sofrido.
Os artilheiros são os atletas Mi-
chael da Polsar e Edilson da Mash 
ambos com 9 gols cada um.

Reunião de Organização no Local de Trabalho 

Data: 16/10/15 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

Curso de Cipa

Data: 19 a 23/10/2015 (segunda a sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 14h00 as 18h00

CAMPEONATO 2015!

Seminário setembro 2015
Reunião de Saúde e Segurança setembro 2015

EDITORIAL PAULINHO
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SINDICATO CIDADÃO
SEGURIDADE GARANTIDA 

MAIS DE DOIS MIL E QUINHENTOS BENEFICIADOS
Um dos grandes desafi os do nosso sin-
dicato é garantir qualidade de vida e 
ampliação de benefícios através da nossa 
convenção coletiva. 
Através do sistema PASI” Programa de Am-
paro Social Imediato mais de 700 famílias 
de associados foram contempladas com o 

kit natalidade pelo nascimento de seus bebês. 
Também já foram distribuídas indenizações 
em caso de morte ou acidente para 550 famí-
lias.  Esta garantia abrange 2.092 empresas 
seguradas pelo PASI, que representam mais 
de 35 mil trabalhadores protegidos na base.
Todos estes benefícios fazem parte da nossa 

convenção coletiva que tem cláusulas es-
pecífi cas quanto ao seguro de vida.
Para nossa presidente Eunice Cabral 
este é um diferencial do nosso sindicato. 
“Seguro de vida e acidentes pessoais é 
essencial em momentos tão importantes 
como o nascimento ou morte” destaca.

• 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 profi ssional do empregado (a), 
seguidas as determinações da convenção coleti va.
• 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 fi lho (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 fi lho(a) portador (a) de invalidez causada por doença congênita, a 
qual, o impeça de exercer ati vidade remunerada comprovada por atestado médico.
• 50 kg de alimentos entregues aos benefi ciários 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.

A CONVENÇÃO COLETIVA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA SEDE DO SINDICATO

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.

TODO (A) ASSOCIADO (A)  TEM DIREITO:
 (CLÁUSULA 31 DA CONVENÇÃO COLETIVA)


