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“A Mulher e a Cri-
se Econômica”,
este foi o tema do Se-
minário que aconte-
ceu no último dia 21
de março, no Sítio
Escola Itamar Barbo-
sa de Oliveira, em
Mogi das Cruzes/SP.

O evento fez parte
das comemorações pelo dia Internaci-
onal da Mulher e centenas de trabalha-
dores (as) estiveram presentes, além de
sindicalistas e parlamentares como:
Nádia Campeão – Presidente Estadual
do PC do B de SP, Cláudio Prado –
Vereador/PDT de SP, Laércio Soares
– Vereador/PC do B de Diadema, Ma-
ria Auxiliadora – Presidente do STI de
Brinquedos de SP, Carmelita Braga –
Tesoureira do
STI Vestuário
de Americana
e representan-
te da Federa-
ção do Vestu-
ário de São
Paulo, Cláudio
Aureliano – Di-
retor do STI da Construção Civil de SP,
João Aparecido Dias (João DD) – Dire-
tor do STI Metalúrgicos de SP, Mogi das
Cruzes e Região entre outros.

A palestrante, Eunice Lea de Mora-
es, socióloga e Coordenadora de Pro-
jetos da Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres da Presidência da
República, destacou as conquistas al-
cançadas pelas mulheres, mas em con-
trapartida mostrou que ainda há um
longo caminho a percorrer. Segundo ela,

“A mulher é uma
grande costureira/
modelista, mas os
grandes da moda
são homens, as-
sim como as cozi-
nheiras que dificil-
mente chegam ao
cargo de maitre”.

A convidada Ná-
dia Campeão destacou que: “Um
bom exemplo da situação diz
respeito à faixa salarial que ain-

da é inferi-
or para as
m u l h e r e s
e cargos
de chefia
que ainda
c o n t i n u -
am nas

mãos dos homens, além da de-
sigualdade existente no mundo
político que designa” cotas
“para as mulheres e limita a am-
pliação do quadro feminino na
política nacional”.

L o g o
após, os (as)
trabalhado-
res (as) inte-
ragiram com
p e r g u n t a s
aos (as) con-
vidados (as)

e em seguida as mulheres presen-
tes receberam flores pelo Dia Inter-
nacional da Mulher.

EUNICE CABRAL
Presidente

O primeiro trimestre do ano
passou e conseguimos mais
uma vez provar que o trabalho
produtivo é uma grande arma
contra a crise. A ameaça de
recessão e desemprego tem
sido rebatida com garra e de-
terminação. Mas para as mu-
lheres este quadro de incerte-
zas não é novidade. Apesar de
tantas conquistas ao longo dos
anos, ainda sofremos com di-
ferenças e preconceitos que
nos deixam em desvantagem
em relação aos homens.

Nossa luta é incansável e
continua!

O próximo passo é a nossa
CAMPANHA SALARIAL 2009!

Vamos tornar esta luta
numa grande vitória.  É mo-
mento de nos mobilizar e
de mostrar a força e união
do setor.

Para garantir a manutenção
dos direitos adquiridos até aqui
e avançar rumo a novas con-
quistas à mobilização será a
grande força!

 A luta vai ser dura, mas
em conjunto, SINDICATO E
TRABALHADORES (AS), al-
cançaremos uma campanha
justa e a altura de uma cate-
goria organizada.



A Força Sindical não fará o sorteio
de apartamentos na festa deste ano
do Dia do Trabalhador. No dia 1º de
maio, em vez de imóveis, serão sor-
teados 20 Celtas 0km.

O tema da festa este ano é: “Toda

Campanha do agasalho

força pelo trabalho decente”.
Este ano, a opção foi dobrar o nú-

mero de carros para facilitar a en-
trega aos (as) ganhadores (as).

A festa, como todos os anos, será
realizada na Praça Campo de

Bagatelle, Zona Norte, e tem diver-
sos shows programados com a pre-
sença de vários artistas. Retire seu
cupom para concorrer aos sorteios
com os diretores de base ou na se-
cretaria do nosso sindicato.

SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZERSECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER

As equipes já estão formadas e o pontapé que abre o
campeonato acontece no dia 18 de abril, sábado, as 10h00.
Este ano as competições vão acontecer em nova quadra
que fica na Praça Bento de Camargo 162 – Associação
Atlética São Paulo.

CAMPANHA DO AGASALHOCAMPEONATO 2009
Atenção colaboradores e parceiros: A Cam-

panha do Agasalho 2009 já começou.
Esta iniciativa é uma ação conjunta do Sin-

dicato com a ONG SOS Família Solidarie-
dade e busca atender diversas comunidades
carentes de São Paulo, Osasco, e algumas
cidades do interior.

Contamos com a colaboração de todos!

Cerca de 130 mil trabalhadores que perderam emprego em de-
zembro do ano passado, em meio à crise econômica, receberão
duas parcelas a mais de seguro-desemprego.

Com isso, quem tinha direito a receber o benefício por cinco me-
ses, por exemplo, deverá recebê-lo por sete. Hoje, a parcela paga
pelo governo vai de R$ 465 a R$ 870.

A ampliação do seguro-desemprego foi anunciada pelo ministro
Carlos Lupi (Trabalho).

Em São Paulo os subsetores mais beneficiados são os ligados à
indústria automotiva, entre eles o de metalurgia, mecânica, material
elétrico e borracha. Também serão beneficiadas as indústrias
têxtil e de fumo, couros e química.

De acordo com o Ministério do Trabalho, o benefício foi es-
tendido apenas para os demitidos em dezembro porque, nos
meses seguintes, a economia teria se recuperado. Diante dis-
so, Lupi disse que o benefício não deverá ser ampliado por mais
uma vez.

O gasto com a medida estimado pelo governo é de cerca de R$
126 milhões, que deverão sair do FAT (Fundo de Amparo ao Traba-
lhador). O pagamento aos desempregados será automático.

DESEMPREGADO TERÁ ADESEMPREGADO TERÁ ADESEMPREGADO TERÁ ADESEMPREGADO TERÁ ADESEMPREGADO TERÁ ATÉ SETE MESES DE SEGUROTÉ SETE MESES DE SEGUROTÉ SETE MESES DE SEGUROTÉ SETE MESES DE SEGUROTÉ SETE MESES DE SEGURO

Espaço Cláudio Prado

Mais uma vez tenho muito a agradecer a toda a categoria deste sindicato. Junto com o
agradecimento vem a responsabilidade de desenvolver um trabalho que vá de encontro
aos anseios da população.

Uma das nossas prioridades é apoiar os projetos de reestruturação da cidade e também
criar meios para que as empresas que estão sendo deslocadas pelo Plano Diretor

permaneçam na cidade, afinal são geradoras de renda, emprego e desenvolvimento.
Nosso objetivo é remanejá-las para outros pontos da capital e assim levar
desenvolvimento a regiões que sofrem com a precariedade de recursos.

São muitos nossos projetos e sei que juntos poderemos torná-los realidade!

Apoio ao crescimento e
desenvolvimento de São Paulo

Cláudio Prado   -  Vereador – PDT/SP
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Um mandado de segurança conseguido pela For-
ça Sindical, pelo sindicato das Costureiras, dos Brin-
quedos e dos Metalúrgicos de São Paulo obriga a
Prefeitura de São Paulo a fornecer vale-transporte
gratuito para os desempregados destes setores.

O despacho favorável saiu no dia 16 de fevereiro
dando um prazo de 30 dias para a prefeitura cum-
prir a lei, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. O
prazo terminou e ela não cumpriu a decisão e ainda
recorreu do pagamento da multa.

Cumprindo a ordem judicial, já protocolamos na
prefeitura a documentação necessária para que os
(as) companheiros (as) que estão desempregados
sejam beneficiados com o vale-transporte.

NOSSA LUTA VAI CONTINUAR
E ESTAMOS DE OLHO!
VAMOS EXIGIR QUE A
LEI SEJA CUMPRIDA!

ACOMPANHE NO NOSSO SITE A DATA DO SORTEIO
DAS CHAVES, OS TIMES, E O CAMPEONATO.

www.costureirassp.org.br
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MENOS JUROS E MAIS EMPREGOS

Imagem do Mês

Os trabalhadores ficaram revoltados com a decisão do Banco Central (BC) que
reduziu a taxa Selic (Taxa Básica de Juros) em apenas um ponto e meio
percentual, quando para os trabalhadores o ideal é uma taxa anual em torno de 8%.

Estamos convencidos que juros altos são um convite à especulação e propor-
cionam excelentes rendimentos ao setor. Além disso, defendemos uma diminui-

ção no spread bancário em detrimento da indústria, comércio e agropecuária.
Queremos, e disto não abrimos mão, que o governo federal incentive a pro-
dução para que haja incremento do emprego e do trabalho decente, neste
momento de aprofundamento da crise.

VEM AÍ MAIS UM
CURSO DE CIPA!

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA:

SEMINÁRIO:
Data: 25/04/09 (sábado)

Local: Sítio Escola Itamar  Barbosa de Oliveira - Mogi das
Cruzes/SP -  Horário 7h - Saída da sede do Sindicato

Data 08/05/09 (sexta-feira)
na sede do sindicato

2° andar - das 18H00 as 19H00

A Reunião de Saúde e Segurança do mês de março, dia seis, abordou temas
como: auxílio doença, auxílio maternidade, Resgate do FGTS, entre outros.

O grande destaque ficou por conta dos esclarecimentos em questões como
o Resgate do Fundo de Garantia em casos de algumas doenças.

O palestrante Dr. Romeu Bruno M. Molinari - Clínico Geral, que presta
atendimento no ambulatório do nosso sindicato, apresentou a nossa catego-
ria muitas informações sobre os direitos do trabalhador e como reivindicá-
los.O auditório do sindicato lotou e após a reunião as mulheres presentes
foram homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher.

Maiores informações sobre o tema acesse nosso site:
www.costureirassp.org.br ou no ambulatório do sindicato, no 1º andar,
toda terça no período da manhã.

DIREITOS LEGAIS RELACIONADOS À
SAÚDE DA MULHER TRABALHADORA

O mês de abril abre o calendário de
cursos de Cipa de nosso sindicato e a
participação da categoria é muito im-
portante. Cada módulo do curso tem
capacidade de atender até 70 compa-
nheiros (as) e é bom lembrar  é ne-
cessário refazer o curso anuamente.
Trabalhador, procure o departamento
responsável em sua empresa ou fale
com o diretor ou assessor de base e
saiba como participar .

NÃO ESQUEÇA A DATA:
De 13 a 17 de abril
sempre as 14h00.

Espaço do Paulinho

 Paulo Pereira da Silva (Paulinho)
Presidente da Força Sindical
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. Comercial:                                                                    nº:

Bairro: Cidade: 

CEP: 

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS: Todo trabalhador pode pas-
sar por  fatalidades, por isso a cláusula 31 é muito importante, e o não cumpri-
mento de qualquer cláusula da Convenção Coletiva  acarretará em multa de 5%
ao mês do salário normativo qualificado vigente a época.  Assim, os companhei-
ros (as) devem ficar atentos as seguintes coberturas:

A) De R$ 5.000,00 por morte de titular, por qualquer causa 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 titulo 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

A sindicalização é o primeiro passo para o fortaleci-
mento do traballho e do (a) trabalhador (a).

Estamos nos aproximando da Campanha Salarial e não
podemos esquecer que quanto mais companheiros (as)
se unirem a nossa causa, maior será nossa vitória!

CAMPANHA DE
SINDICALIZAÇÃO

LEMBRE-SE: A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO  DE NOSSAS CON-

QUISTAS DEPENDE DA UNIÃO ENTRE SINDICATO E CATEGORIA!


