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Palavra da presidente

Eunice Cabral
 Presidente
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SALÁRIO,  MELHORES
CONDIÇÕES E

DIGNIDADE PARA
O(A) TRABALHADOR(A)

Avançar em conquistas numa
Campanha vai muito do reajus-
te de salários.
Significa oferecer condições
dignas de trabalho, conforto e
respeito ao(a) trabalhador(a).
Nossa Campanha Salarial 2011
foi fundamentada na busca de
melhorias nos pisos, manuten-
ção das conquistas e avanço na
qualidade e segurança no am-
biente de  trabalho.
Resultado disso é a parceria
entre nossa Confederação –
CONACCOVEST e a FUNDA-
CENTRO que, em conjunto, de-
senvolveram melhoras signifi-
cativas no equipamento usado
por nossa categoria.
Isso vai garantir mais saúde e
qualidade de vida para todos.
Sabemos que em nossa jorna-
da teremos muitas lutas.
Mas acreditamos que elas nos
conduzirão a novas conquistas.

QUEM

PARTICIPA

CONQUISTA

Durante os últimos meses, nossos
seminários foram todos voltados
ao ensino, debates e esclarecimen-
tos sobre tudo que envolve a Cam-
panha Salarial.  O seminário de fe-
chamento da campanha foi minis-
trado pelo assessor de comunica-
ção, Luiz Coelho.
Ele destacou o quadro  econômico
brasileiro e os reflexos no setor do
vestuário, além de mostrar diversos
acordos coletivos de outras catego-
rias onde pudemos comprovar que
alcançamos êxito em nossa luta!
Na ocasião, foram apresentados a
categoria alguns protótipos desen-
volvidos pela CONACCOVEST  em
parceria com a FUNDACENTRO que
irão trazer mais qualidade, saúde e
dignidade ao(a) trabalhador(a)!

Depois de várias rodadas de negociação e mobili-
zação maciça nas portas de fábrica (confira na pa-
gina 2), chegamos ao resultado final com a aprova-
ção de centenas de companheiros(as) que partici-
param da assembléia realizada no último sábado,
16 de julho, no Sítio Escola Itamar Barbosa de Oli-
veira, em Mogi das Cruzes.
Conquistamos elevação acima da inflação:

CONFIRA ABAIXO O REAJUSTE DA CATEGORIA:

AUMENTO MÉDIO DE
NOS SALÁRIOS

EM GERAL
8,5%8,5%

QUEM

PARTICIPA

CONQUISTA
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MOBILIZAÇÕES NAS PORTAS DE FÁBRICA
GARANTEM O SUCESSO DA CAMPANHA
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Expediente

O fechamento de um bom acordo

começa com a mobilização da cate-

goria, e o apoio que recebemos na

porta das fábricas comprova a con-

fiança que os companheiros(as) têm

em seus representantes.

Foram intensas mobilizações,

onde conversamos diretamente

com os trabalhadores(as) nas em-

presas e tivemos total aceitação

de todos.

Esse apoio estimula ainda mais o

Sindicato a lutar por melhorias cada

vez maiores para todos.

Confiram as imagens queConfiram as imagens queConfiram as imagens queConfiram as imagens queConfiram as imagens que

marcaram algumas de nossasmarcaram algumas de nossasmarcaram algumas de nossasmarcaram algumas de nossasmarcaram algumas de nossas

mobilizações.mobilizações.mobilizações.mobilizações.mobilizações.

Ana Marcia

Marcyn

Zen do Brasil

Iódice TVZ

MOBILIZAÇÕES NAS PORTAS DE FÁBRICA
GARANTEM O SUCESSO DA CAMPANHA
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Espaço do PEspaço do PEspaço do PEspaço do PEspaço do Paulinhoaulinhoaulinhoaulinhoaulinho

INSCRIÇÕES PARA A FESTA DAS CRIANÇAS

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO
NO LOCAL DE TRABALHO

Data: 12//08/11 – (sexta-feira)

Tema: Reforma Trabalhista Sindical

Palestrante: Edison Luiz da Silva – Assessor

no Programa de Formação Sindical

Local: Sede do Sindicato – 2ºand.- auditório

Horário: das 18h00 as 19h00

Data da festa: 23/10/11 (domingo)
Início das Inscrições: 01/07/11
Términio das Incrições: 20/09/11
Documentos necessários: RG ou
certidão de nascimento das crianças
De 2ª a 6ª feira das 09h00 as 18h30 na secre-

tária da sede do sindicato com  Kelli e Paula

PRÓXIMO SEMINÁRIO

Trabalhador sai às ruas
pela semana de 40 horas

A
s centrais sindicais, os trabalhado

res e os movimentos sociais de

monstraram disposição de luta para

emplacar a pauta sindical e política neste se-

gundo semestre. Cerca de 10 mil trabalha-

dores promoveram uma passeata dia 6 de ju-

lho em Brasília que culminou com uma mani-

festação em frente à Câmara dos Deputados.

Objetivo:  pressionar os parlamentares a

aprovar rapidamente a  jornada semanal
de 40 horas sem o corte nos salários, re-
vogar o fator previdenciário, instituir uma
nova legislação para a terceirização e des-
tinar 10% do orçamento da União para a
educação, entre outras reivindicações.
Em outra frente de luta, perto de 10 mil
metalúrgicos de São Paulo da Força Sin-
dical e de São Bernardo do Campo e Di-
adema da CUT ocuparam a Rodovia An-
chieta para exigir do governo federal me-
didas para estancar as importações de
produtos industriais que têm prejudica-
do as empresas e impedido o aumento
na oferta de empregos.
O comparecimento aos atos foi massivo

e mostra que os trabalhadores estão dis-
postos a brigar para alcançar seus obje-
tivos. Mas só vontade não basta. É preci-
so que as direções das entidades sindi-
cais entrem de corpo e alma nesta luta,
optando por um desenvolvimento com
justiça social capaz de implementar o tra-
balho decente no Brasil.
Sem os trabalhadores nesta luta, são gran-
des as chances de o país regredir econô-
mica e socialmente. O que fará a diferença
na escolha entre esses dois caminhos será
a mobilização dos trabalhadores, pois suas
bandeiras são as bandeiras de toda a so-
ciedade. Toda vez que uma categoria tra-
balhadora obtém uma vitória, vence junto
a sociedade, a qualidade de vida e o bem-
estar de todos.

Paulo Pereira da Silva, o
Paulinho, presidente da Força Sindical

Data: 20/08/ 2011 (sábado)

Local: Sítio Escola – M. das Cruzes/SP

Saída: 07h00 da sede do Sindicato

A bola está rolando a todo va-
por no Campeonato de Futebol
Society das Costureiras e após
quatro rodadas, duas equipes já
são destaque no campeonato:
Colori di Mari e Studio ìntimo,
com três vitórias cada. A Stú-
dio Íntimo já balançou a rede de
seus adversários 13 vezes e a
Colori di Mari 12.
O artilheiro do Campeonato até o mo-
mento é José John da Chocris com
10 gols.

Campeonato de Futebol Society têm
jogos bem disputados e muitos gols

Os jogos são realizados no Clube Atlética
de São Paulo, perto da estação Armênia do
Metrô. Confira a tabela em nosso site
http://www.costureirassp.org.br/

Stúdio Íntimo Colori di Mari

IMAGEM DO MÊS

by Mário B. Silva

No último sábado, (16/07)  na abertura do Cam-
peonato de futebol dos Metalúrgicos, nossas meni-
nas deram um espetáculo no campo!

A partida foi contra o time feminino da casa e mes-
mo com a anulação de 2 gols a nosso favor ainda
tivemos o placar de 2x1 para as costureiras!

O jogo aconteceu no sítio dos Metalúrgicos em
Mogi das Cruzes.

Futebol Feminino
dá show de bola

fotos: Jaélcio Santana
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AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE SALÁRIOS. Como associado (a) do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, autorizo as empresas nas quais trabalhar  como empregado (a), para os fins
do art. 42 e 545 da Consolidação das Leis do Trabalho, o desconto em folha de pagamento das mensalidades associativas e contribuições de custeio, confederativa e/ou assistencial.

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO
Nome: 

Profissão:

End. (res.): 
______________________________________ nº

Fone:    Bairro:   CEP: ___________

Estado Civil:   Data de Nascimento:__________

RG:    CPF: ____________________________

Empresa: _________________________________________

End. (com.): _______________________________________

nº:_______ Bairro: __________________________________

Cidade: ________________________ CEP: ______________

Data de Admissão___________________________________

JÁ FOI ASSOCIADO(A)       SIM  OU      NÃO
�

Assinatura do associado
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Agora você tem a comodidade de dar entrada no seu
seguro desemprego na sede de nosso sindicato (térreo).
VEJA COMO: Para Dispensa sem justa causa Código
afastamento 01: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
REQUERER O BENEFÍCIO.

 Requerimento do Seguro Desemprego SD/CD
(via verde e marrom ), Cartão do PIS ou Cartão Cidadão, Carteira

de Trabalho CTPS, Termo de Recisão de Contrato - TRCT devidamente
quitado, Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de Casamento, Car-
teira de Habilitação, Reservista, Cartão do CPF 02 (dois) últimos Con-
tracheques e o último salário constante no TRCT, campo “Maior Remu-
neração”, Extrato da conta do FGTS.

 Prazo para requerer o Seguro Desemprego
 De 07 a 120 dias a contar da data da demissão

 

O SEU SINDICATO OFERECE
 MAIS UM BENEFÍCIO PRA VOCÊ

SINDICASINDICASINDICASINDICASINDICATTTTTO CIDO CIDO CIDO CIDO CIDADÃOADÃOADÃOADÃOADÃO

De 06 a 11 meses trabalhados      03 parcelas
De 12 a 23 meses trabalhados      04 parcelas
Acima de 24 meses trabalhados   05 parcelas

Relação de dependentes

São Paulo, ______/______/______

Nome Grau de parentesco Data Nasc.:

Nome Grau de parentesco Data Nasc.:

Nome Grau de parentesco Data Nasc.:

Nome Grau de parentesco Data Nasc.:

Nome Grau de parentesco Data Nasc.:


