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REDUÇÃO DA JORNADA, DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS E NÃO AS DEMISSÕES!

Nosso Sindicato sai à frente
mais uma vez e leva aos (as) nos-
sos (as) trabalhadores (as) uma
questão mundial e que precisa ser

uma preocupação de todos.
O tema do nosso seminário, que aconteceu no último dia 15 de

agosto, no Sítio Escola, em Mogi das Cruzes/SP, destacou diver-
sos problemas que envolvem a preservação do meio ambiente, en-
tre eles, o aquecimento global, desmatamento, buraco na camada
de ozônio, entre outros.

Um tema abordado com destaque, inclusive com a exibição de
um filme sobre o assunto, foi a mancha no Oceano Pacífico (ocasi-
onada por lixo).

Segundo o palestrante, o assessor Luiz
Coelho, este é o momento de conscienti-
zar trabalhadores, governo, entidades sin-
dicais e sociedade em geral sobre a gra-
vidade do problema.

“O trabalhador sente os efeitos,
mas não tem conhecimento para to-
mar atitudes individuais ou em coleti-
vidade. É preciso saber qual a exten-
são do problema para poder reivindi-
car medidas inclusive junto ao gover-
no” afirmou Luiz Coelho.

Segundo ele, as Entidades Sindicais devem despertar se envol-
ver e incorporar nos seus programas de formação sindical e profis-
sional a questão do desenvolvimento sustentável, resíduos industri-
ais, reaproveitamento de materiais, etc.

Luiz Coelho ressalta a preocupação da Presidente do nosso
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Sindicato, Eunice Cabral com a questão e o in-
centivo que ela tem dado visando melhorar tan-
to as condições para o trabalhador quanto para
o meio ambiente. “Temos que fazer algo rapi-
damente,” afirmou Eunice.

Segundo ela, esta questão esta totalmente liga-
da a uma bandeira de luta atual e necessária que é
a Redução da Jornada de Trabalho.

“Quando se reduz a jornada de trabalho se programa a pro-
dução com maior eficiência; também gera redução no consu-
mo de energia elétrica, de insumos e de matéria prima. Isto
tudo diminui o impacto ambiental. Toda redução de gastos gera
maior lucratividade o que pode significar melhorias para os
(as) trabalhadores (as),” finalizou Eunice Cabral.

As Centrais Sindicais estiveram no último dia 12 de agosto,
na Câmara dos Deputados, em Brasília, pela aprovação do pro-
jeto que reduz a carga de trabalho para 40 horas semanais.

Também estiveram em audiência com várias lideranças parlamen-
tares, para pedir apoio à aprovação rápida da proposta. A intenção é
garantir a votação da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) na
primeira ou na segunda semana de setembro.

Os defensores da proposta também enfatizam que a re-

Parlamentares se unem na questão da Redução da Jornada de Trabalho

dução da jornada de trabalho é uma medida de combate
aos efeitos da crise econômica, porque gera mais postos
de trabalho.

A mobilização se estendeu aos estados e em São Paulo, na
sexta-feira (14/08) milhares de trabalhadores (as) se mobiliza-
ram e numa grande concentração na Avenida Paulista demons-
traram a união de todos em prol da questão.

Manifestação em São Paulo



Sabemos que o movimento sindical
é movido pela união e integração.

Prova disso foi o 6° Congresso Na-
cional da Força Sindical que aconte-
ceu na Praia Grande/SP, entre os dias
29 e 31 de julho.

Pudemos presenciar um envolvimen-
to pleno entre milhares de companhei-
ros (as) de todas as partes do país.

O resultado foi surpreendente!
A representatividade de cada esta-

do, de cada sindicato, mostrou que o
movimento sindical esta cada vez mais
solidificado!

Nosso Sindicato e nosso setor esti-
veram presentes ao Congresso com
uma caravana atuante e que deixou
marcada a força e garra que tem!

A diretoria empossada para mais
uma gestão da Força tem agora mui-
tos (as) trabalhadores (as) do nosso
setor, o que garante defesa direta e
integrada com os (as) companheiros
(as) nas linhas de produção.

Mais do que nunca agora é a hora
de juntarmos forças e trazermos mais
trabalhadores (as) para nossa luta.

Agora estamos focados (as) nas
questões da Redução da Jornada de
Trabalho e do Trabalho Decente!

Temos a certeza que conseguiremos
alcançar mais estas conquistas!

CONTINUAMOS NA LUTA!

Eunice Cabral
Presidente

Os 4.000 trabalhadores (as) que par-
ticiparam do 6º Congresso Nacional da
Força Sindical, na Praia Grande, litoral
de São Paulo, elegeram a diretoria que
vai comandar a central nos próximos
quatro anos.

O atual presidente, Paulo Pereira da
Silva, o Paulinho, encabeçou a chapa úni-
ca, nossa presidente Eunice Cabral per-
maneceu como vice-presidente e nosso

setor conseguiu eleger diversos (as) com-
panheiros (as) para esta nova gestão.

Entre os temas debatidos no Congres-
so estão: redução da jornada, fortaleci-
mento da Central, campanhas salariais
unificadas, unidade das centrais sindi-
cais, constituição do secretariado nacio-
nal, campanha de sindicalização, qualifi-
cação profissional e trabalho decente,
entre outros.

Congresso da Força Sindical reúne milhares
de trabalhadores de todo o Brasil

Nosso Sindicato e os companheiros do nosso setor marcaram presença no congresso de
forma bastante expressiva com uma grande comitiva

Diferenciado R$ 850,65
Qualificado R$ 766,12
Não qualificado R$ 583,15
Entrante R$ 520,00
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Veja como ficaram os pisos salariais:

Os novos pisos estão em vigor desde 1° de
julho com recebimento até o 5° dia útil de
agosto.

AUXÍLIO CRECHE:
a partir de 01 de julho de 2009 o valor men-

sal do auxílio-creche é de R$ 100,00 (cem re-
ais) pelo prazo de 30 meses.

LEMBRE-SE:

REPRESENTATIVIDADE
A FORÇA DE UMA

CATEGORIA
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Espaço do Paulinho

PRÓXIMO SEMINÁRIO NO SÍTIO ESCOLA

Data: 19/09/09 (sábado)
Local: Sítio Escola “Itamar  Barbosa de Oliveira”

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

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
 Data: 11/09/2009 - Sexta-feira

Local: Sede do Sindicato - 2º andar
 Horário: 18H00

FESTA DAS CRIANÇAS!

NÃO DEIXE PRA

ÚLTIMA HORA!
 Inscrições até o dia  18/09/2009
       De segunda à sexta-feira, das
9h00 às 18h30, na Secretaria da sede

do Sindicato, com a Sandra. Em Osasco,
na subsede com Naldo ou Rodrigo.

A Força Sindical conclui o seu 6º Congresso Naci-
onal reafirmando a necessidade de intensificar a luta
pela redução da jornada semanal de trabalho para
40 horas, sem corte nos salários, inaugurar uma

nova fase nas negociações entre os trabalhado-
res e o governo federal e reivindicar uma nova
política econômica centrada no investimento
produtivo, juros baixos, emprego e distribui-
ção de renda.

É inegável que as condições de vida da população brasileira
estão melhores hoje do que há 10 anos por causa das conquis-
tas dos trabalhadores, da unidade das centrais sindicais e tam-
bém em razão das relações democráticas mantidas entre o pre-
sidente Lula e o movimento sindical. O presidente sempre nos
recebeu para negociar as nossas reivindicações.

Este foi o tema da reunião de OLT- Organização no Local
de Trabalho que aconteceu no último dia 07 de agosto, sex-
ta-feira, em nosso auditório.

A palestra ministrada pelo assessor do programa de
formação sindical, Edison Luiz da Silva, o Luizinho, teve
como  objetivo esclarecer aos (as) trabalhadores (as) as
reais funções e atribuições de uma central sindical, sua
importância e sua história.

Dezenas de companheiros estiveram presentes e ao fi-
nal da palestra, nossa presidente Eunice Cabral falou so-
bre a necessidade de mais companheiros (as) entrarem
na luta sindical que tem como objetivo lutar por melhores
condições para todos e ser a voz do (a) trabalhador (a)
junto aos empresários e ao governo.

Manter a unidade para ampliar direitos
Como resultado destes encontros e da luta, firmamos um acor-

do de recuperação do poder de compra do salário mínimo, o
veto à emenda 3 da super receita e a regulamentação das cen-
trais sindicais, entre outros pleitos.

Na crise, o presidente atendeu aos pedidos dos trabalhado-
res de redução dos juros e oferta de dinheiro público para in-
vestir na produção, com garantia de emprego. A partir de agora,
precisamos manter a unidade para conquistar a diminuição do
tempo de trabalho, cuja proposta precisa ser votada em dois
turnos na Câmara dos Deputados e no Senado.

Ainda este ano, o movimento sindical tem de manter a pres-
são sobre o Congresso para aprovar a lei de recuperação do
salário mínimo, e que o presidente conceda aumento real tam-
bém para os aposentados que ganham mais de um salário
mínimo por mês.

CENTRAIS SINDICAISCENTRAIS SINDICAISCENTRAIS SINDICAISCENTRAIS SINDICAISCENTRAIS SINDICAIS
AAAAATUAÇÃO E IMPORTÂNCIATUAÇÃO E IMPORTÂNCIATUAÇÃO E IMPORTÂNCIATUAÇÃO E IMPORTÂNCIATUAÇÃO E IMPORTÂNCIA

DOCUMENTO NECESSÁRIO NO ATO DA INSCRIÇÃO: RG ou
certidão de nascimento das crianças que participarão da festa.

   Crianças com até 10 anos ganharão brinquedos e as de 11 a 14
anos irão concorrer a sorteios de bicicletas.

A FESTA SERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2009.
NÃO PERCA!!!

SÃO PAULO E OSASCO
ONG -  SOS

Família e Solidariedade

Para semear a solidariedade e proteger os
menos favorecidos das baixas temperaturas
dessa época do ano, a ONG SOS Família e So-
lidariedade e o Sindicato das Costureiras de São
Paulo e Osasco,distribuiram centenas de aga-

salhos às famílias carentes de municípios como São Paulo, Piracaia, Bragan-
ça Paulista, Aparecida D´Oeste, entre outros. Foram centenas de pessoas
alcançadas pelo projeto.

 “Isso, é uma questão de valores e de princípios, afirmou a Presidente do
Sindicato, Eunice Cabral. É reconhecer as dificuldades dos menos favorecidos, e
agir para minimizar a desigualdade social” complementou.  

Não poderíamos deixar de agradecer aos inúmeros parceiros que juntos co-
nosco, arregaçaram as mangas com um único objetivo:

Tornar as diferenças menores e aumentar o verdadeiro sentido do termo: “Ser
humano” ·

NOSSOS AGRADECIMENTOS AS EMPRESAS:
Native Indústria Comércio de Roupas Ltda, Romaria Empreendimentos, Tom Pas-

tel Confecções Ltda, Mark Still Confecções Ltda, Estrelinha de Ouro Criação Infantil
Ltda, Cafs Ind., Comércio de Confecções Ltda, S.C Comércio Confecções Ltda,  ET
Ceterc Ind. Com. Confecções Ltda,  Baby Carylu Confecções Ltda,  Malharia Fiota

CAMPANHA DO AGASALHO 2009
Ind. E Comércio Ltda,  Marcel BR Indústria e Comér-
cio Ltda,  S&V Confecções Ltda,  Blush Confecções
Ltda,  Pshk Confecções Ltda,  Thielem, Fibrafio Ind.
Com. Confecções Ltda, Ponto a Ponto Confecções
Ltda,  Milamur Confecções Ltda, Fabia Martins Mar-
ques Confecções,  Burdays Têxtil Modas Ltda,  Barreds Indústria Comércio de Rou-
pas Ltda,  Confecções Esotérica Ltda,  Niagara Indústria Mercantil, Camisetas Magic
Ind Com Confecções Ltda, Lene Baby Confecções Roupas Infantis Ltda, Confecções
Shiroma Ltda,  Anis Razuk Indústria e Comércio Ltda, Anfa Indústria Comercio Con-
fecções Ltda, Mac Gray Ind Com de Roupas Ltda, Filon Confecções Ltda, Dia Star
Confecções Ltda, Confecções de Roupas Etter Ltda, B-76 Ind Com de Roupas Ltda,
Oxyred Ind Com Confecções Ltda, Masch Ind e Comércio Ltda, Kamcy Ind e Com
Confecções Ltda, Borda Forte Confecções Ltda, Artigo X Ind e Comércio Ltda, Korte
& Recorte Creações Ltda, Top Most Indústria Confecção Ltda, Le Mark Indústria
Confecções Ltda, Fase II Indústria e Comércio Ltda, Inublue uniformes Ltda, Mvs
indústria Comércio Confecção Ltda, Malharia e Confecções Polsar Ltda, Shemil In-
dústria e Comércio Vestuário Ltda, Clube do Bebê Confecções Ltda, Grafitte Confec-
ções Ltda, Doce Baby Confecções Ltda, K2 Comércio de Confecções Ltda, Confec-
ções Pinguinho Ltda, Everblue Confecções Ltda, Tecidos Sabie Ltda,  Lutti Confec-
ções Ltda, Mag Confecções Ltda.
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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

CAMPEONACAMPEONACAMPEONACAMPEONACAMPEONATTTTTO 2009 DE FUTEBOLO 2009 DE FUTEBOLO 2009 DE FUTEBOLO 2009 DE FUTEBOLO 2009 DE FUTEBOL

JOGOS DECISIVOS NA

DISPUTA POR UMA VAGA NA

2ª FASE DO CAMPEONATO

Além dos jogos aos sábados pelo
campeonato, todas as quartas-feiras das
19h00 às 20h00, acontece “o bate bola”

entre Sindicato e empresas na Associação
Atlética São Paulo . Maiores informações

na Secretaria de Esporte. PARTICIPE.

Jogo acirrado

entre  A.S.C.

X Korte

Recorte e

Colônia A.P.L

X Adoro

IMAGEM DO MÊS


