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Palavra da Presidente

JUNTOS 
SOMOS FORTES

EDIÇÃO Nº 273 • MAIO/2012

LANÇADA A CAMPANHA SALARIAL 2012

No último dia 26 de maio cen-
tenas de trabalhadores (as) se 
reuniram em assembleia na sede 
de nosso sindicato e aprovaram 
por unanimidade a pauta de rei-
vindicações da categoria para a 
Campanha Salarial 2012. a pauta 
contêm mais de cem itens.
Aumento real de salário, repo-
sição das perdas do período e a 
implantação do projeto ergonô-
mico são alguns dos destaques de 
nossa pauta.
“Oferecer qualidade no ambiente 
de trabalho é oferecer saúde e 
dignidade aos (as) companheiros 
(as)” afirmou nossa presidente 
Eunice Cabral.

REIVINDICAMOS 
MELHORIAS:

Toda a categoria está 
convocada a tornar esta 
Campanha vencedora!

 CESTA BÁSICA  
 NO SEGURO DE VIDA 
 NO AUXÍLIO CRECHE 
 NOS PISOS  
 NA QUALIFICAÇÃO
    PROFISSIONAL 
 ENTRE OUTROS

LANÇADA A CAMPANHA SALARIAL 2012

ASSEMBLEIA APROVA PAUTA

Logo após a assembleia de aprovação da pauta de reivindicações, o Sin-
dicato promoveu importante seminário para discutir a PLR (Participação 
nos Lucros ou Resultados), ministrado pelo consultor político, Luiz Coelho.
Os (As) companheiros (as), na ocasião, foram orientados (as) sobre o 
programa e todo o processo, que é um dos carros-chefes da Campanha 
Salarial deste ano.
Uma pesquisa qualitativa foi realizados com os (as) presentes, que respon-
deram como a PLR tem sido aplicada nas empresas do setor. As informa-
ções obtidas servirão para novos estudos e implementações de práticas em 
benefício dos (as) trabalhadores (as).
“Cada etapa e o resultado fi nal depende da união e organização dos (as) 
trabalhadores (as) nas empresas”, declarou a presidente Eunice Cabral.

Este é o tema de 
nossa Campanha 

Salarial 2012

Sindicato das Costureiras 
inaugura Escola de Costura Ganhador do 

carro no 1º 
de Maio é da 

nossa categoria! 

Marca Gregory 
associada à exploração 

de trabalho escravo
Parceria com a Fundacentro 

e CONACCOVEST visa 
aprendizado de trabalhadores(as) 
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EXPEDIENTE

Palavra da Presidente

Eunice Cabral

O Sindicato das Costureiras de São 
Paulo e Osasco inaugurou na última 
quinta-feira dia 24 de maio, uma ofi cina 
de costura permanente, em sua sede no 
bairro do Bom Retiro, em São Paulo.
É o Espaço TI TI TI  - Escola de costura 
que apresenta uma estação de trabalho 
com todos os protótipos desenvolvi-
dos pela FUNDACENTRO, junto com 
a Conaccovest, para aprendizado dos 
trabalhadores interessados utilizando 
tecnologia de ponta. Ali serão ministra-
das aulas de costura utilizando o novo 
maquinário. São equipamentos de pon-
ta que oferecem conforto, comodidade 
e segurança.
A cerimônia de inauguração contou 
com a presença de lideranças políticas, 
sindicais, além de representantes da 
indústria, do Judiciário e do Ministério 
Público além de trabalhadores(as) e 
convidados.
Os discursos foram unânimes 
quanto a inovação da questão 
ERGONOMIA e todos(as) para-
benizaram Eunice Cabral pela 
parceria com a FUNDACEN-
TRO e pela forma inovadora 
com que vêm discutindo junto 
ao poder público e a indústria.
Tudo começou após várias visi-
tas a empresas deste segmento 
no interior do estado de São 
Paulo, onde observou-se vários 

Sempre acreditamos que a união é a responsável pelo fortalecimento de nossa causa. Diante da 
ameaça da desindustrialização que ronda o país temos que fazer da pauta de reivindicações nossa 
bandeira de luta. Garantir melhorias no ambiente de trabalho – projeto ergonômico -  é garan-
tir saúde ao (a) trabalhador (a) o que resulta em melhor desempenho profi ssional. A luta pela 
redução da jornada, PLR, Cipas são essenciais no avanço de nosso setor. Mesmo com a redução 
dos juros pelo governo temos que reivindicar a reposição integral da infl ação além do aumento 
real de salários.
Todas estas questões formam nossa bandeira de luta e alcançar a vitória depende do envolvimento 
sério e responsável de todos nós.
Cada trabalhador (a) faz parte deste processo, afi nal nossa força está na união.

PARTICIPE DESTA LUTA!

Este é o tema de nossa Campanha Salarial 2012

Sindicato das Costureiras inaugura Escola de Costura
Parceria com Fundacentro e Conaccovest visa aprendizado de trabalhadores(as) 

problemas nas estações de trabalho então 
utilizadas: iluminação inadequada, tampo 
sem apoio para os membros superiores, pedal 
fi xo de acionamento do motor, superfície do 
tampo refl etiva, polias e correia sem proteção.
O tecnologista da Fundacentro Ricardo Serrano 
e representantes sindicais visitaram mais de 22 
empresas por todo o Brasil, onde observaram 
outros problemas que poderiam ser solucio-
nados. Os protótipos com as modificações 
foram integrados a uma estação de trabalho, 

para que as costureiras 
pudessem testar e cer-
tificar essas modifica-
ções. Constatou-se que 
essas inovações tecnoló-
gicas reduziram em até 
70% o afastamento de 
trabalhadores por lesões 
causadas pelo ofi cio.
Segundo nossa presi-

dente Eunice Cabral melhorar as condições de trabalho 
garante qualidade de vida e ampliação das condições de 
dignidade da categoria.
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• PRÓXIMO SEMINÁRIOData: 16/06/ 2012 (sábado)
Local : Sítio Escola Mogi das Cruzes/SPSaída: 07h00 da sede do sindicato 

• REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL  DE TRABALHOData: 22/06/2012  (Sexta-feira)
Local : Sede do Sindicato 2ºandar – auditórioHorário: das 18h00 as 19h00

• FESTA JUNINA

Data: 29/06/2012 
(Sexta-feira)
Local : Sede do Sindicato

Horário: a part ir 
das 18h00

AlinhavandoAlinhavando
CAMPANHA DO AGASALHO

 “Aqueça alguém 

neste inverno – DOE”
   

ndicdi ato

De 
07/05/12

a 
15/06/2012

 

A tradicional Festa de 1º de maio, este ano, foi motivo de ainda 
mais comemoração para um companheiro da categoria. Gileno 
Alves Rocha foi contemplado com um carro durante a Festa.  Na 
entrega do prêmio, recebeu a chave do nosso diretor Ronaldo. 
“Sempre tive esperança de ganhar um carro. Não desanimei 
e neste ano, entreguei os cupons, ganhei e vou vender o carro 
para terminar a minha casa”, declarou. 

8º Campeonato de Futebol Society
Este ano o campeonato contará com a participação de 

38 equipes divididas em 6 chaves de 5 e 2 de 4 

Informações: Jonas, Valéria, Mauro e Ronaldo
Secretaria de Esportes- 3329-6300 ramal 22.

Secretaria de Esporte, 
cultura e lazer

No mesmo dia em que a grife 
de roupas femininas Gregory 
lançava a sua coleção Outono-
-Inverno 2012, uma equipe de 
fiscalização trabalhista flagra-
va situação de cerceamento de 
liberdade, servidão por dívida, 
jornada exaustiva, ambiente 
degradante de trabalho e in-
dícios de tráfico de pessoas em 
uma oficina que produzia peças 
para a marca, na Zona Norte da 
cidade da capital paulista.
Ao todo, foram constatadas 
graves violações de dignidade 
de trabalhadoras e trabalha-
dores e de desrespeito a direi-
tos fundamentais em quatro 
oficinas diferentes visitadas 
pe lo  Grupo de  Combate  ao 
Trabalho Escravo Urbano da 
Superintendência Regional de 
Trabalho e Em- prego de São 
P a u l o  ( S R T E / SP) . O con-

Marca Gregory 
associada à exploração 

de trabalho escravo
junto de inspeções resultou na 
libertação de 23 pessoas, todas 
elas estrangeiras de naciona-
lidade boliviana, que estavam 
sendo submetidas à condições 
análogas à escravidão. 
Segundo o SRTE/SP, não há 
dúvida de que toda a produção 
encontrada nas oficinas de cos-
tura pertencia à marca Gregory.
Ao todo, a empresa foi autuada 
em 25 infrações (15/05), tendo 
inclusive um referente à discri-
minação étnica de indígenas, 
pois segundo os auditores fis-
cais, o tratamento dispensado 
a eles era bem pior. 
A empresa se recusou a assinar 
a o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) e agora pode ser 
incluída na chamada “lista suja” 
do trabalho escravo. Os respon-
sáveis ainda poderão responder  
no âmbito criminal. 

Jovem cuida do fi lho recém nascido 
enquanto trabalha. O carrinho fi ca 
ao lado da máquina de costura

Imagens do MêsImagens do Mês

Por Mario B. Silva

Maio/2012

Dura realidade: 23 trabalhadores em condições 
análogas à escravidão em quatro ofi cinas que 

produziam roupas da  marca Gregory
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SINDICATO CIDADÃO

convênios
Por entender que todo cidadão tem direito 
de ampliar o conhecimento, nosso Sindi-
cato 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.
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