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CONTRA TODOS OS 
TIPOS DE VIOLÊNCIA

    Companheiros e companheiras, a execução 
brutal da vereadora carioca Marielle Franco e de 
seu motorista Anderson Pedro Gomes, no dia 14 
de março, é o retrato de uma sociedade marcada 
pela violência, intolerância e pela desigualdade 
reinantes no país.

    E quando falo em violência contra a mulher, 
não me refiro somente à agressão ou assédio 
sexual. Eu falo também de outra forma de violên-
cia, silenciosa e de caráter social, que agride na 
forma da desigualdade salarial, da falta de 
oportunidades ou da dupla ou tripla jornada. Em 
outras palavras, a raiz desse problema é o 
preconceito, enraizado no País, que gera tantas 
vítimas famosas ou anônimas.

    Não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. 
Temos que reagir e enfrentar essa realidade e 
combater a violência e a desigualdade entre 
homens e mulheres para criar uma sociedade 
mais justa e igualitária. Essa luta é de todos e a 
solução está em nossas mãos. Temos que estar 
unidos, homens e mulheres, votando em candi-
datos e candidatas comprometidos com a nossa 
causa e avançar na construção de um país 
melhor para todos.

    Por isso companheiras (os), temos que assu-
mir a nossa parcela de responsabilidade e nos 
informar para votar com consciência. Esse é o 
único caminho.

Em um auditório completamente lotado no Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das 
Cruzes, seguindo uma tradição do nosso Sindicato, aconteceu no dia 17 de março mais um seminário 

sobre o Dia Internacional da Mulher. O tema deste ano foi “Mulheres Fazem Política Sim” com a 
palestrante Cláudia Paciência e contou com diversas lideranças sindicais e políticas.

SINDICATO PROMOVE SEMINÁRIO 
EM HOMENAGEM AO DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER

    A presidente do nosso Sindicato Eunice Cabral falou sobre o momento que as mulheres passam nos dias atuais e 
destacou a morte da vereadora carioca Marielle Franco, onde todas as presentes homenagearam a parlamentar. 
“Nós mulheres sofremos com o preconceito em diversas esferas políticas e sociais. O que fizeram com a 
Marielle é inexplicável. Por isso, não podemos ficar caladas e devemos nos impor sim”, protestou Eunice.

  Em sua apresentação, a palestrante Cláudia deu um breve 
histórico sobre o Dia da Mulher e destacou grandes mulheres 
que entraram para a história como Margaret Thatcher, Michele 
Obama, a nossa presidente Eunice Cabral e tantas outras que 
fizeram a diferença na sociedade. “Nós mulheres não pode-
mos abaixar a cabeça. Nenhum direito a menos, juntas 
venceremos”, disse a palestrante.

    Após o evento, houve uma 
série de homenagens aos 
participantes do seminário 
e sorteio de diversos prêmios 
para os nossos trabalhadores 
e trabalhadoras.



Paulo Pereira da Silva, 
Paulinho da Força
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    Há exatos 27 anos, em um 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi 
realizado um grande congresso, no Memorial da América Latina, com 
mais de 2.500 participantes, entre trabalhadores, aposentados, autorida-
des, militantes e dirigentes sindicais de todo o País e do exterior.

    Nesse dia nascia a Força Sindical, uma Central Sindical autônoma, 
livre, pluralista e firme em suas convicções na busca por um Brasil mais 
igualitário e justo. A Central cresceu e virou referência nas lutas em 
defesa dos trabalhadores, conquistando o reconhecimento de entidades 
sindicais de vários países. Hoje, representamos cerca de 2 mil entidades 
sindicais, em todas as regiões do país.

    Entre nossas importantes conquistas estão o aumento de 147% aos 
aposentados, nos anos 90; a legalização das Centrais Sindicais; o fim da 
Emenda 3; a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das 
empresas e a manutenção da política de reajuste do salário mínimo.
Mas nossa atuação para intensificar o protagonismo dos trabalhadores 
nas grandes questões em nível nacional não pára. Temos uma pauta 
trabalhista e estamos na luta.

Presidente da Força Sindical e Presidente 
da Força Sindical e deputado federal

IMAGENS DO MÊS
Alinhavando

    O nosso sindicato presta uma homenagem 
a vereadora Marielle Franco que foi 
assassinada junto com seu motorista, 
Anderson Pedro Gomes, no dia 14 de 
março na região central do Rio de Janeiro. 

    “Que a sua luta nunca fique em vão e que 
sempre inspire milhares de mulheres na luta 
pela igualdade e por um mundo melhor para 
todos”, falou a presidente do nosso Sindicato, 
Eunice Cabral. 

    Marielle foi a quinta vereadora mais votada nas 
últimas eleições fluminense. Conhecida como uma a
tivista lutadora pela causa das mulheres, dos 
negros e da igualdade de gênero. 

    As principais centrais sindicais se concentraram em frente à sede do Banco 
Central, na Avenida Paulista, e protestaram reivindicando juros mais baixos. O 
ato aconteceu no mesmo dia em que a equipe econômica do Copom (Comitê 
de Política Monetária) definiu a nova taxa básica de juros (Selic), que hoje está 
em 6,75%. “Os juros altos é um dos grandes vilões da economia brasileira 
e impossibilita o crescimento”, disse a presidente do nosso Sindicato Eunice 
Cabral.

Homenagem a Marielle Franco Força Sindical e demais centrais 
protestam por juros menores

•  REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO
      Data: 06/04/2018– Sexta-feira
      Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
      Horário: das 18h00 as 19h00

•  PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 14/04/2018 - Sábado
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

•  CURSO DE CIPA
Data: 23 à 27/04/2018 – Segunda a Sexta-feira
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 14h00 as 18h00

    Lutamos contra  o desemprego, contra a redução de direitos, contra os 
juros altos, pelo fortalecimento das entidades sindicais, por uma nova forma 
de financiamento sindical, enfim por uma sociedade mais justa e igualitária.

    Nossa luta é árdua, mas não podemos esmorecer até que alcancemos 
nossos objetivos. Vamos continuar, fortes e unidos, em busca do País que 
os trabalhadores brasileiros almejam e merecem.
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DIREITO AO VOTO
Após a conquista do direito ao voto, estabelecido pela Constituição Federal 
em 1932, as mulheres passaram a ocupar maior espaço no eleitorado do País. 
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualmente, a participa-
ção feminina é de quase 53% do total de 146.470.880 eleitores no Brasil. 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Nos anos de 1980, as feministas embarcam na luta contra a violência às 
mulheres. Em 1985, é criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), subordinada ao Ministério da Justiça, com objetivo de eliminar a 
discriminação e aumentar a participação feminina nas atividades políticas, 
econômicas e culturais. Neste mesmo ano surgem as primeiras delegacias da 
mulher.
    A Lei do Feminicídio, por exemplo, sancionada em 2015, colocou a morte de 
mulheres no rol de crimes hediondos e diminuiu a tolerância nesses casos. 
Mas, talvez, a mais conhecida das ações de proteção às vítimas seja a Lei 
Maria da Penha de 2006.

MULHERES NA POLÍTICA
Em 1996 o Congresso Nacional inclui o sistema de cotas, na Legislação 
Eleitoral, obrigando os partidos a inscreverem, no mínimo, 20% de mulheres 
nas chapas proporcionais.

TRABALHADOR(A) VEJA OS PONTOS DA REFORMA TRABALHISTA QUE RETIRA NOSSOS DIREITOS

Algumas conquistas das mulheres

Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, o nosso Sindicato promoveu entrega de rosas para as trabalhado-
ras nas portas de fábricas. A presidente Eunice Cabral participou deste ato para lembrar este dia tão importante.

“Essa dia é muito especial, mas devemos lembrar que todo dia é dia das mulheres. 
Por isso, não podemos nos dar por satisfeitas. Nós mulheres temos muito que conquistar”, explicou Eunice.

FIM DA ASSISTÊNCIA GRATUITA NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
    Como não há mais a necessidade da rescisão do contrato de trabalho ser 
homologada no sindicato ou no Ministério do Trabalho, o trabalhador perde a 
assistência gratuita que verificava se as verbas pagas pelo empregador na 
rescisão estavam corretas.

AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA COLETIVA SEM INTERVENÇÃO SINDICAL
    Até então, a maior parte dos tribunais trabalhistas vinha entendendo que a 
demissão coletiva somente poderia ocorrer depois de feita uma negociação 
entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores, para atenuar as consequên-
cias das rescisões, já que, diante do número de afetados, a dispensa coletiva 
costuma ter grande impacto social. Com a reforma, a dispensa coletiva pode 

ser realizada nos mesmos moldes da individual, ou seja, sem negociação com o 
sindicato e sem medidas que atenuem seu impacto na sociedade.

PERMISSÃO PARA NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE CONDIÇÕES MENOS BENÉFICAS 
AO TRABALHADOR DO QUE AS PREVISTAS EM LEI 
    Foram ampliadas as matérias que podem ser objeto de negociação coletiva, 
sendo possível, inclusive, que sejam estipuladas condições mais prejudiciais ao 
trabalhador do que aquelas previstas em lei. Por exemplo, a prorrogação da 
jornada de trabalho em ambiente insalubre somente era possível mediante auto-
rização do Ministério do Trabalho. Com a reforma, basta que essa prorrogação 
seja prevista em norma coletiva.



Você sabia?

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em caso de morte, invali-
dez permanente total ou parcial causada por acidente ou doença adquiri-
da no exercício profissional do empregado (a), seguidas as determina-
ções da convenção coletiva.

R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais) em caso de 
morte do cônjuge.

R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em caso de 
morte de filho (a) até 21 anos, limitado a 4 (quatro).

R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em favor do 
empregado (a) quando ocorrer o nascimento de filho (a) portador(a) de 
invalidez causada por doença congênita, a qual o impeça de exercer 
atividade remunerada comprovada por atestado médico.

50 kg de alimentos entregues aos beneficiários quando ocorrer morte 
do empregado (a).

R$2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) para gastos com funeral 
na ocorrência de morte do empregado (a).

Cesta Natalidade (somente válida para seguradora) contendo Kit 
Bebê e Kit Mãe desde que formalizado pela empresa até 30 dias após o 
parto da funcionária contemplada.

A CONVENÇÃO COLETIVA ENCONTRA-SE 
DISPONÍVEL NA SEDE DO SINDICATO.

TODO ASSOCIADO (A) TEM DIREITO:
(CLÁUSULA 31 DA CONVENÇÃO COLETIVA)

O trabalhador (a) do vestuário tem muito o que comemorar. O 
sindicato conseguiu um excelente e inédito benefício que vai fazer 

a diferença no final do mês para todos. É o nosso 
VALE COMPRAS NO VALOR DE R$ 50,00 que poderá ser 

usado em qualquer loja da Rede Extra para comprar alimentos, 
utensílios, material de limpeza para aliviar o orçamento da casa.

Mais informações no site www.costureirassp.org.br ou pelo fone: 3329-6376/6312 (Falar com Erika)
Atenção: Para ter direito ao agendamento é necessário ter, no mínimo, dois meses como sócio.
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BENEFÍCIO INÉDITO

    A nossa Colônia de Férias tem a melhor estrutura para atender seus hóspedes. 
Ela fica bem próxima da praia e dos principais pontos turísticos da Praia Grande.

    Num ambiente aconchegante, a Colônia tem 44 apartamentos com quartos 
que acomodam até 11 pessoas, além das suítes para casal, todos com TV, 
ventilador de teto e banheiro privativo. 
    Você poderá relaxar e aproveitar todo o conforto, espaço e dedicação que 
reservamos a você, à sua família e aos seus convidados.
    A nossa Colônia está localizada Avenida dos Sindicatos, 331 - Vila Mirim - 
Cidade Ocean - Praia Grande - SP. Telefone (13) 3494-2642.
OBS: As reservas devem ser feitas na sede do Sindicato e com dois meses de 
antecedência, para feriados e temporadas.
    As diárias de hospedagem, pagas no ato da reserva, estão incluso o café da 
manhã. Para a alimentação, a Colônia possui restaurante self-service, no qual 
o associado paga o que consumir. 

COLONIA DE FÉRIAS 


