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A maioria dos (as) trabalhadores (as), ainda 
não se deu conta, mas um projeto em tramitação 
na Câmara dos Deputados, o PL-4330, é, hoje, 
uma das maiores ameaças aos seus direitos his-
tóricos, desde a implantação da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), em 1943. 
Há quase uma década o Projeto de Lei 4330, 
de autoria do deputado Sandro Mabel (PMDB-
-GO), está naquela Casa com o propósito de 
estabelecer uma flexibilização generalizada do 
trabalho (com terceirizações e subcontratações 
sem limites e irregulares). 
Como uma forma de precarizar os direitos e 
“modernizar” a escravidão, a flexibilização 
das relações de trabalho tem sido usada com 
o único objetivo de aumentar lucro e desva-
lorizar o trabalhador, tirando sua dignidade 
e muitas vezes, sua integridade física. Esta 
prática coleciona altos números de doença 
e acidentes resultantes da jornada de tra-
balho excessiva, redução de salários e quase 
nenhum direito trabalhista. De acordo com 

estudos feitos, os (as) trabalhadores (as) de 
empresas terceirizadas recebem 27% menos. 
Mais de 70% têm menos direitos trabalhistas 
e a maioria trabalha três horas a mais por 
semana do que os contratados diretamente. 
Diante disso, o PL-4330 permite a quarteiri-
zação, ou seja, uma empresa poderá contra-
tar outra empresa, e assim por diante, até 
que se chegue ao trabalhador em condições 
análogas à escravidão. O projeto de lei tam-
bém retira a garantia da responsabilidade 
solidária. Isso quer dizer que, caso uma em-
presa dê o calote nos (as) trabalhadores (as), 
a empresa contratante não terá qualquer 
responsabilidade sobre os atos da contra-
tada. Sendo assim, a garantia de salário, 
FGTS e outros direitos dos trabalhadores 
não seriam mais um direito. Não é possível 
negociar sem se assegurar a igualdade de 
direitos; as condições de trabalho e salário.
Basta de tanto descaso com a nossa clas-
se trabalhadora!

TERCEIRIZAÇÃO – A MAIOR AMEAÇA AOS DIREITOS TRABALHISTAS 

Nosso sindicato promoveu, no 
mês de setembro (14/09 – sá-
bado), em nosso sítio escola 
Itamar Barbosa de Oliveira, em 
Mogi das Cruzes, o Seminário 
intitulado: “Previdência Social e 
Aposentadoria”.
Contou com a presença maciça 
dos (as) trabalhadores (as) da 
nossa categoria que acompa-
nharam a palestra ministrada 
pelo Membro Titular do Conselho 
Nacional de Previdência Social, 
Antonio Cortez Morais. Ele ex-
plicou os tipos de aposentadoria 
existentes, falou dos direitos e 
benefícios e esclareceu as dúvidas 
sobre a questão do tempo de ser-

viço e idade que o (a) trabalhador 
(a) tem que comprovar para se 
aposentar sem prejuízos.
Cortez também destacou as ques-
tões referentes ao fator previdenci-
ário e o quanto ele pode ser preju-
dicial, “ele agride nossos benefícios 
de forma brutal” finalizou.

“PREVIDêNCIA SOCIAL E APOSENTADORIA”
Destaques do seminário do mês de setembro
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É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da companhei-
ra Perolina Matos Monaco, ocorrido no último dia 05 de setembro.
“Dona Perolina” como era carinhosamente chamada partiu 
aos 85 anos. 
Foi uma sindicalista e diretora atuante desta entidade.  Presente 
nas mobilizações, sempre batalhou pelos aposentados. 
Deixa um grande vazio e uma imensa saudade.

Homenagem PóstumaHomenagem PóstumaHomenagem Póstuma

No dia 30 de agosto, nos-
so Sindicato levou centenas 
de trabalhadores(as) às ruas 
para o Dia Nacional de Mobi-
lização e Luta. Nossa presiden-
te Eunice Cabral e centenas de 
companheiros(as), fecharam inú-
meras vias importantes de São 
Paulo, como a Avenida Paulista, 
com a intenção de chamar a aten-
ção do governo Dilma para a Pau-
ta Trabalhista que cobra o fim do 
fator previdenciário, redução da 
jornada de trabalho sem redução 
salarial, reajuste para os aposen-
tados, fim do projeto de Lei 4330 
que amplia a terceirização e mais 
investimento em saúde e educação.

Sindicato tem participação deStacada 
no dia nacional de moBiliZação e luta

09/08/1928           

05/09/2013

PEROLINA 
MATOS MONACO                                            
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O 9º Campeonato de Futebol Society das Costureiras 
está emocionante. Faltando duas rodadas para o 
término da primeira fase, o campeonato segue inde-
finido e muitas equipes continuam com chances de 
classificação. Não custa lembrar que para a próxima 
fase se classificarão 16 equipes que estarão divididas 
em 4 chaves. Os jogos estão sendo realizados na 
Associação Atlética São Paulo, que fica próximo da 
estação Armênia. Participe leve seus familiares para 
torcer pelos atletas. Vejam quais são as chances do 
seu time se classificar no site do Sindicato: 
www.costureirassp.org.br ou no Facebook

Definir formas Definir formas Definir formas DDDe luta para e luta para e luta para DDDerrubar a terceirizaçãoerrubar a terceirizaçãoerrubar a terceirização

Paulo P. da Silva, o Paulinho, presidente 
da Força Sindical e Deputado Federal

por Mario B. Silvapor Mario B. Silva

Imagens do Mês

Não houve acordo nas negocia-
ções realizadas entre trabalha-
dores, patrões, deputados e o 
governo em torno da extinção 
do Projeto de Lei 4330, que am-
plia a terceirização.
Empresários e parte dos de-
putados, intransigentes, afir-
maram que não pretendem 
abrir mão do PL e que não se 
importam com a precarização 
das relações de trabalho.
O governo, que poderia dar 
uma força para os trabalhado-
res, pressionando sua bancada 
na Câmara a derrubar o PL, 
não o fez. Ao contrário, prefere 
manter uma posição vacilante.

Os trabalhadores, por seu turno, 
pressionam os deputados para 
não pôr o PL na pauta de votação 
da Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara. Ao mesmo 
tempo, o movimento sindical 
troca figurinhas com o objetivo 
de definir novas formas de luta.
Na prática, é o que os empre-
gados têm feito nos últimos 
tempos. No dia 30 de agosto, 
por exemplo, a Força Sindical e 
as demais centrais promoveram 
e lideraram o Dia Nacional de 
Mobilização e Luta, que envol-
veu milhões de pessoas no País 
em paralisações, manifestações 
de massa e protestos.

 Além da luta contra a tercei-
rização, a nossa pauta inclui a 
revogação do Fator Previden-
ciário, a redução da jornada 
de trabalho para 40 horas 
semanais sem redução de sa-
lário e mais investimentos na 
educação, saúde e segurança.
Foi mais um dia de protestos 
porque o governo federal não 
atende às reivindicações dos 
trabalhadores. Na campanha 
eleitoral entregamos a pauta 
trabalhista para a então can-
didata à presidência da Re-
pública, Dilma Rousseff, que 
depois de eleita não atendeu a 
nenhuma delas.

AlinhavandoAlinhavandoAlinhavandoAlinhavandoAlinhavandoAlinhavandoAlinhavandoAlinhavandoAlinhavandoAlinhavandoAlinhavandoAlinhavandoAlinhavandoAlinhavandoAlinhavando
REuNIãO dE ORgANIzAçãO

NO LOCAL dE  TRAbALhO
data: 18/10/13 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºand. – Auditório
horário: das 18h00 as 19h00

CuRSO dE CIPA
data: 21 a 25 de outubro – 
(segunda a sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 
2ºandar – auditório
horário: das 14h00 as 18h00

 21 a 25 de outubro – Próximo Seminário 

data: 09/11/13 (sábado)

Local: Sítio Escola – Mogi das         

           Cruzes/SP

Saída: 07h00 da sede do sindicato

INSCRIçõES ANO NOvO
data: de 07/10 a 07/11/ 2013
Local: Secretaria da Sede e Sub-Sede do 
Sindicato
NãO ESquEçA! O SORTEIO SERá 
NO dIA 08/11 AS 19h00.
(SOMENTE O PRÓPRIO SÓCIO PRESENTE 
PODERÁ PARTICIPAR DO SORTEIO).

Campeonato 2013 já está no 
final da primeira fase

FESTA dAS CRIANçAS
data: 20/10/2013 (domingo)
Local: Associação Atlética São Paulo – 
Praça Bento de Camargo, 162 – próximo 
ao metrô Armênia.
horário de entrada: das 09h00 as 
11h00. É ObRIgATóRIA A APRESEN-
TAçãO dO CONvITE INdIvIduAL.

Mash

Sulamericana A

Confecções CoquetaSulamericana B
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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.

Informações com Conceição pelo 
Tel: (11)2877-7299 ou 96683-2882

DURAÇÃO DO 
CURSO: 3 MESES
Segunda-feira das 

13h00 às
17h00 e das 

18h00 às 20h30 

Curso de Reciclagem
de papel e papelão

Terça-feira 
das 18h00 às 20h30

Taxa unica de inscrição:
R$ 20,00 SÓCIO E R$ 25,00 

NÃO-SÓCIO

Vem aí Vem aí Vem aí o SÓCIo SÓCIo SÓCIooo S S SeeeGURGURGURooo
Desde o dia 1º de setem-
bro todos os (as) trabalha-
dores (as) filiados ao nosso 
sindicato estão concorrendo 
a 04 sorteioSs certo mensais, 
sempre aos sábados, pela 
loteria federal no valor bruto 
de R$ 1.000,00 cada.
Para concorrer basta estar 
em dia com as mensalida-
des de associado. Esta é 
mais uma das vantagens 
de ser sócio (a)! 

Obs: O (a) contemplado (a) terá o prazo de 30 dias para recebimento do prêmio após sua notificação. 
INFORMAçõES SObRE OS (AS) gANhAdORES (AS) EM NOSSO SITE, FACEbOOK E bOLETIM MENSAL 

www.costureirassp.org.br - fan page: Facebook/Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco

MATENhA O SEu CAdASTRO ATuALIzA-
dO NO SINdICATO PARA OS SORTEIOS.




