
POR ISSO NÃO PROVOQUE; É COR DE ROSA CHOQUE

Dos mais de 80 mil tra-
balhadores na base das 
costureiras em São Pau-

lo e Osasco, 92% são mulheres.
Basicamente somos responsá-
veis pela manutenção da mão 
de obra do setor.
Isto significa que é cada vez 
maior o número de mulheres 
que trabalham, cuidam de casa, 
estudam, cuidam dos fi lhos, ne-

tos, enfi m, vão à luta.
Com os afazeres que se acu-
mulam muitas vezes os cui-
dados com a saúde ficam em 
segundo plano, o que pode ser 
perigoso.
Precisamos aprender que a 
prevenção é o melhor remédio!
É por isso que destacamos a 
importância do “Outubro Rosa” 
que simboliza, mundialmente, 

a luta contra o câncer de mama. 
Vale ressaltar também que este 
mês representa nossa luta pelo 
Trabalho Decente e este tema 
tem tudo a ver com o Outubro 
Rosa, afi nal saúde, prevenção 
e segurança são responsáveis 
pela qualidade de vida do (a) 
trabalhador (a).
Vamos unir forças e lutar por 
saúde, respeito e dignidade.
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Presidente

O Sindicato das Costureiras 
de São Paulo e Osasco reali-
zou, no dia 17 de outubro, no 
Sítio Escola Itamar Barbosa 
de Oliveira, em Mogi das Cru-
zes, um importante seminário 
com destaque para o tema: 
“Jornada Mundial pelo Tra-
balho Decente”.
O palestrante Renato Bignami, 
Auditor-Fiscal do Trabalho 
e Coordenador do Programa 
de Erradicação do Trabalho 
Escravo da Superintendência 
Regional do Trabalho e Empre-
go, do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) em São Paulo, 
falou, entre outras coisas, da 
preocupante situação vivida 
pelos imigrantes que chegam 
ao Brasil e, infelizmente, são 
explorados por diversos se-
tores da indústria. “Lamen-
tavelmente o setor Têxtil e 
do Vestuário são os que mais 
expõem imigrantes a explo-
ração e condições insalubres”, 
afi rmou Renato. 
Segundo Eunice Cabral, um 

Exploração no ambiente de trabalho: 
VAMOS COMBATER ESTE MAL

dos grandes desafi os hoje para 
quem representa os trabalha-
dores do Vestuário é o combate 
ao trabalho análogo à escra-

vidão. “O Sindicato tem uma 
participação fundamental para 
erradicação deste mal. Por isso, 
juntamente com a Conaccovest, 

estamos engajados na luta con-
tra qualquer tipo de exploração 
de mão de obra seja estrangeira 
ou não”, concluiu Eunice.
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Jornada Mundial pelo Trabalho Decente

O Dia mundial pelo trabalho 
decente (07/10) é lembrado em 
todo o mundo. Entidades sindi-
cais e trabalhadores se mobili-
zam nesta data para chamar 
atenção ao tema. 
O Sindicato das Costureiras de 
São Paulo e Osasco defende a 
causa por entender que o tra-
balho decente é o meio de obter 
uma sociedade mais justa e 
combater as desigualdades. 
A Confederação Nacional dos 

Trabalhadores nas Indústrias 
do Setor Têxtil, Vestuário, Couro 
e Calçados – CONACCOVEST 
apóia a iniciativa e defende o fi m 
do trabalho infantil e da discri-
minação no ambiente de traba-
lho, além de uma legislação que 
possa coibir práticas antissin-
dicais, afi rmou a presidente das 
entidades, Eunice Cabral.
A Força Sindical e as demais 
Centrais realizaram no dia 
7/10, em frente à SRT-SP (Su-

O QUE É O OUTUBRO ROSA?
O movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados 
Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da 
população no controle do câncer de mama. A data é celebrada 
anualmente com o objetivo de promover a conscientização sobre 
a doença e compartilhar informações sobre o câncer de mama.
A idéia é promover espaços de discussão sobre o controle do câncer 
de mama e informar, trazendo o debate, tanto para os profi ssionais 
de saúde quanto para a sociedade. O câncer de mama é uma do-
ença que teve um aumento muito signifi cativo em todo o mundo. 
O alerta é importante, pois cerca de 1,3 milhões de mulheres são 
diagnosticadas com câncer de mama ansualmente no mundo, 
sendo que 465 mil morrem por causa dela. Segundo as autorida-
des o número de mulheres diagnosticadas irá triplicar em 2030.

Em 2014, a campanha do Outubro Rosa têm como objetivos:
• Divulgar informações sobre câncer de mama;
• Abordar mitos e  verdades sobre prevenção e detecção precoce da doença;
• Informar sobre benefícios e riscos da mamografi a de rastreamento, possi-
bilitando que a mulher tenha mais segurança para decidir sobre a  realiza-
ção do exame.

FAÇA DA PREVENÇÃO O MELHOR REMÉDIO!

OUTUBRO ROSA 2014
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perintendência Regional do 
Trabalho), no centro de São 
Paulo, a Jornada Mundial pelo 
Trabalho Decente. Este ato faz 
parte de uma campanha inter-
nacional da CSI (Confederação 
Sindical Internacional) para 
uniformizar medidas básicas 
de proteção na área de saúde 
e quanto aos salários dos tra-
balhadores para evitar que as 
empresas explorem mão de 
obra barata em outros países.

O governo federal resolveu pro-
mover uma Agenda do Traba-
lho Decente no Brasil em junho 
2003, quando o ex-presidente 
Lula assinou um memorando 
com o então diretor-geral da 
OIT, Juan Somavia. 
Apesar dos avanços, a classe 
trabalhadora precisa estar 
atenta para evitar a retirada 
dos direitos, que é uma medida 
defendida pelos empresários. 
Fonte: Portal Mundo e Imprensa Força Sindical 
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Já estão defi nidas as oito equipes classifi cadas para 
a 3ª Fase do Campeonato das Costureiras. Nesta 
fase, os oito times restantes estarão divididos em dois 
grupos com quatro equipes cada. Os dois melhores de 
cada grupo estarão nas semi-fi nais. Confi ra, abai-
xo, a composição dos grupos:  
Os jogos são realizados na Associação Atlética São 
Paulo, aos sábados a partir das 10h00. Compareça 
leve seus familiares para prestigiar os atletas. 

CHAVE M   CHAVE N

INNOCENCE   ESSÊNCIA
SAWARY A   NATOON
GANGSTER   COQUETÁ
EQUUS   POLSAR

Data: de 20/10/14 a 20/11/2014
Local: Secretaria da sede e 

sub-sede do sindicato
Horário: das 09h00 às 18h30

Não esqueça o sorteio será 
dia 21/11/2014 às 19h00

Somente o próprio sócio presente 
poderá participar do sorteio, é

 indispensável à apresentação do RG.

Inscrições 
Ano Novo

Campeonato Society já está na terceira fase

Curso de  Cipa
Data: 27 a 31/10/14 (2ª a 6ªfeira)
Local: Sede do Sindicato 
           2ºandar - Auditório
Saída: das 14h00 às 18h00

Próximo Seminário
Data: 08/11/14 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

Reunião de Saúde e 
Segurança no Trabalho 
Data: 14/11/14 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºand. – Auditório
Horário: das 18h00 às 19h00

CHAVE M   CHAVE N

INNOCENCE   ESSÊNCIA
SAWARY A   NATOON
GANGSTER   COQUETÁ
EQUUS   POLSAR
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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.


