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O momento 
é de união

    Companheiros e companheiras, estamos 
vivendo um momento muito importante na histó-
ria do nosso Sindicato. Será a primeira Campa-
nha Salarial após a reforma trabalhista e em 
meio a uma grande crise política e econômica, o 
que impõe muitos novos desafios nessas nego-
ciações. Momento que exigirá muita união, matu-
ridade, garra e determinação, já que alguns 
maus patrões querem se aproveitar da situação 
para espalhar boatos e tentar desunir a catego-
ria. Um jogo que só interessa aos patrões.

    Todos sabem que a famigerada “reforma traba-
lhista” veio com um único propósito, o de deses-
tabilizar os sindicatos dos trabalhadores para 
retirar nossos direitos e conquistas. E o meio que 
encontraram para isso foi prejudicar a arrecada-
ção dos sindicatos sem mexer com a dos 
patrões, que tem as contribuições do sistema “S”, 
uma verdadeira caixa preta bilionária que, além 
de manter os sindicatos patronais, ainda financia 
seus interesses eleitorais. Para completar, 
estimulam as famosas “listas de oposição” para 
colocar os trabalhadores contra o sindicato, a 
única entidade que existe para defender os 
interesses e direitos dos trabalhadores.

    Porém, trabalhador informado não entra nesse 
jogo sujo. Ele tem opinião, é comprometido e 
sabe o seu papel nessa luta contra o poder 
econômico. Por isso, mais do que nunca, o 
momento é de união, coragem e enfrentamento. 
Essa será a nossa resposta aos patrões na 
defesa dos nossos direitos hoje e sempre. 
Vamos em frente e a nossa luta continua!  

CAMPANHA SALARIAL 2018Editorial

    Os principais pontos são: 
Aumento pelo INPC; 
Manutenção da convenção coletiva; 
Homologações feitas na Entidade; 
Aumento do piso salarial;
Ampliação do cartão vale-compras; 
Licença maternidade de 180 dias;
Auxílio creche de 36 meses no valor de um piso qualificado e a criação 
da câmara de conciliação prévia.

    Assembleia realizada na sede do nosso sindicato, dia 16 de junho, com a 
presença maciça de companheiros e companheiras aprovou, por unanimi-

dade, a pauta de reivindicações da campanha salarial 2018. 

    “A nossa união será determi-
nante para o sucesso da cam-
panha salarial. Não aceitaremos 
qualquer retrocesso em nossas 
conquistas e vamos lutar com 
todas as nossas forças por um 
aumento digno”, disse a presiden-
te do nosso Sindicato Eunice 
Cabral.
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    O governo revisou sua 
estimativa para o salário 
mínimo em 2019 de R$ 
1.002, que havia sido feita em 
abril deste ano, para R$ 998. 
A nova previsão consta em 
nota técnica do Projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
do próximo ano, divulgada 
pela Comissão Mista de 
Orçamento.

Governo reduz estimativa 
do salario mínimo

IMAGENS DO MÊS

    A Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) colocou o 
Brasil na lista dos 24 casos que 
considera como as principais 
violações das convenções 
trabalhistas no mundo. Consid-
erada como a “lista suja” da 
entidade, ela inclui tradicional-
mente problemas de liberdade 
sindical, assassinato de líderes 
trabalhistas ou irregularidades 
na aplicação de convenções da 

OIT coloca Brasil 
em “lista suja”

OIT. O governo brasileiro respondeu de forma dura, denunciando uma 
“pesada injustiça” e falando de “sabotagem”.

    “Isso reflete o atual momento que estamos vivenciando. Este desmon-
te nas leis trabalhista foi trágico para todos os trabalhadores e 
trabalhadoras. Mas devemos permanecer unidos para superar todos 
estes obstáculos”, disse Eunice Cabral.

    Atualmente, o salário mínimo, que serve de referência para cerca de 45 
milhões de pessoas e tem o valor de R$ 954. Com isso, o aumento previsto 
para o próximo ano passou a ser de R$ 44.

    Sempre preocupados com a formação dos nossos companheiros e com-
panheiras, na última sexta-feira (22) aconteceu mais uma reunião de Orga-
nização no Local de Trabalho que teve como palestrante técnica em segu-
rança Claudia Paciência. O tema do evento foi “Ser mulher no século XXI”.

    “Esses eventos são de extrema importância para a formação dos 
nossos companheiros e companheiras. Principalmente conscientizar 
todos sobre o papel da mulher dentro da sociedade no mundo atual”, 
disse a presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral.

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO 
PROMOVE EVENTO SOBRE AS MULHERES

Reunião de Saúde e Segurança
      Data: 06/07/2018 - Sexta-feira
      Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
      Horário: das 18h00 as 19h00

Próximo:  Seminário
      Data: 14/07/2018 - Sábado
      Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
     Saída: 07h00 da sede do sindicato

Curso de Cipa
      Data: 23 à 27/07/2018 - (Segunda à Sexta-feira)
      Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
      Horário: das 14h00 as 18h00
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TRABALHADOR(A) VEJA OS PONTOS DA REFORMA TRABALHISTA QUE RETIRA NOSSOS DIREITOS
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.

CURSO DE CIPA NO SINDICATO

    Em mais uma ação de formação dos nossos companheiros e compan-
heiras, o nosso Sindicato vai realizar mais uma turma do curso de CIPA. No 
conteúdo, temas atuais que envolvem a Norma Regulamentadora de 
número 5 (NR-5), além da simulação de diversas situações que possam 
acontecer dentro da fábrica.
O curso será realizado nos dias 23 e 27 de julho, na sede do sindicato.

EUNICE CABRAL REPRESENTA NOSSO 
SINDICATO NO CONGRESSO DA FEQUIMFAR
    A presidente do nosso Sindicato Eunice Cabral esteve presente no 9° 
Congresso da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas do estado de São Paulo (FEQUIMFAR).

    No evento Eunice falou sobre a luta dos sindicatos e que não é qualquer 
obstáculo que vai fazer essas entidades pararem de lutar pelos 
trabalhadores. “Quando comecei a minha luta no movimento sindical, 
muitos pegavam megafones e pediam para eu ficar quieta. Mas não 
dei ouvidos, enfrentei essa oposição com todas as minhas forças e 
tenho orgulho de estar nesta batalha pela minha categoria até hoje”. 

    A representante do DIEESE falou sobre o quadro atual e a importância da 
campanha salarial para os trabalhadores para esta que será a primeira 
negociação após a famigerada reforma trabalhista. 

    A presidente do nosso Sindicato Eunice Cabral falou sobre a necessidade 
de união neste momento. “A reforma trabalhista quer acabar com os 
direitos dos trabalhadores. O escudo contra esse ataque é o sindicato 
que, unido com a categoria, protege todos os trabalhadores contra os 
ataques de alguns maus patões na tentativa de tirar nossas conquistas 
históricas. Isso não permitiremos de forma alguma”.

Mantendo a tradição de investir na formação e na luta dos 
nossos companheiros e companheiras, o nosso Sindicato 

promoveu mais um seminário no Sitio Escola Itamar Barbosa de 
Oliveira, em Mogi das Cruzes.  A palestrante, desta vez, foi com a 
técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE), Camila Yuri Santana Ikuta.

SINDICATO PROMOVE 
SEMINÁRIO SOBRE A 
CAMPANHA SALARIAL

Foto do ultimo Curso de Cipa que aconteceu no mês 04



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 


