
O primeiro seminário do ano, realizado no último 
dia 07 de fevereiro, no Sítio Escola Itamar Barbosa de 
Oliveira, trouxe como tema “as perspectivas econômicas 
e sociais para os trabalhadores brasileiros” para 2015.

O seminário foi ministrado por Luiz Coelho que 
abordou importantes temas na palestra. 

Dentre as questões discutidas destacamos: as me-
didas provisórias 664 e 665, a nova composição par-
tidária na Câmara dos Deputados, e a crise hídrica e 
seus refl exos na cadeia produtiva. 

Segundo o palestrante, o Brasil inicia o ano com 
algumas preocupações: “os cortes orçamentários apre-
sentados pelo governo vão tirar benefícios do traba-
lhador, enquanto os banqueiros continuam intocáveis 
e os impostos sobre as grandes fortunas nunca foram 
aprovados” afi rmou.

Outra questão seríssima apresentada por Coelho 
durante o seminário, foi a questão da crise hídrica, 
que além da falta de água, pode causar também, uma 
crise energética.

Isto pode agravar ainda mais a situação, princi-
palmente para os trabalhadores. “Essa questão causa 
impacto direto nas indústrias, que dependem de água 
e energia para funcionar, podendo causar demissões 
em massa”.

Para fi nalizar, a Presidente Eunice Cabral relem-
brou a constante luta para conquistar todos os bene-
fícios, que agora o governo está querendo retirar dos 
trabalhadores: “Infelizmente, o governo tomou essa 
posição, mas não vamos deixar essas propostas serem 
aprovadas. Os trabalhadores não podem ser prejudi-
cados”, fi nalizou Eunice.
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EDITORIAL PRESIDENTE
É fato que o Sindicato é essencial para todas as classes profi ssionais, pois se trata de uma organização que defende 

políticas coletivas e que luta pelo progresso dos (as) trabalhadores (as). 
Entretanto, ainda existem pessoas que não sabem como ele funciona, nem como exatamente pode benefi ciar o (a) 

trabalhador (a). Contudo vale ressaltar que, primeiramente, nossa entidade signifi ca a força que o (a) trabalhador 
(a) sozinho não consegue ter, lutando para que os direitos dos (as) trabalhadores (as) sejam cumpridos.

O país está vivendo um momento político cada vez mais agitado com grandes reformas e muitas delas ameaçam 
os direitos dos (as) trabalhadores (as). Nosso sindicato luta para defender, e fazer valer, os direito e interesses in-
dividuais e coletivos de sua base. 

Vale lembrar que todos (as) precisam ter mais participação nos movimentos sindicais, procurando se interessar 
mais por eles. 

Ser sindicalizado (a) é mais que participar da sua entidade de classe, é exercer sua cidadania, é valorizar sua 
profi ssão e seu trabalho, é lutar por seus direitos já conquistados, ampliando-os. 

Em resumo, podemos dizer que os (as) trabalhadores (as) encontram em nosso sindicato uma tribuna de expressão 
pessoal que não seria possível de outra forma. Filie-se e garanta seus direitos de trabalhador.

A UNIÃO DE TODOS(AS) PELO MESMO PROPÓSITO GERA ACONTECIMENTOS POSITIVOS PARA GRANDES CONQUISTAS.

EUNICE CABRAL - PRESIDENTE

SINDICATO E TRABALHADORES (AS) JUNTOS SEMPRE!

QUESTÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E A CRISE DA ÁGUA
SÃO TEMAS DE DEBATE NO PRIMEIRO SEMINÁRIO DO ANO
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MANIFESTAÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS 
REÚNE MILHARES DE TRABALHADORES (AS)
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EDITORIAL PAULINHO

Dilma Rousseff mentiu tanto durante a sua campanha a presidente 
da República que resolveu adotar a mentira como estratégia de gover-
no. Afi nal de contas, a tática funcionou e ela ganhou a eleição mentindo.

Se não, vejamos. Ela, durante a campanha, dizia que a infl ação 
estava sob controle. E que não haveria aumento da taxa de juros. Nem 
bem as urnas foram fechadas e a taxa de juros voltou a ser elevada 
para controlar a infl ação.

Dilma dizia que não retiraria direitos sociais e trabalhistas e que 
não prejudicaria os trabalhadores “nem que a vaca tussa”. Dizia que 
não havia necessidade de ajuste fi scal porque as contas públicas es-
tavam sob controle.

Mas, mal foi anunciada a nova equipe econômica do governo, no 
início do ano, uma medida provisória ampliou de 6 meses para 18 me-
ses o prazo de carência para a concessão do seguro-desemprego pela 
primeira vez, e de 6 para 12 no segundo pedido. O prazo permaneceu 
de seis meses só a partir da terceira solicitação.

Como a rotatividade do mercado de trabalho brasileiro é muito 
grande, e poucos permanecem mais de 18 meses no emprego, a ava-
liação é de que mais de 60% dos demitidos não terão direito ao seguro 
desemprego – principalmente os jovens que conseguem a sua primeira 
ocupação.

Mas o pacote de maldades contra os trabalhadores não parou por 
ai. Nessa medida provisória, o governo colocou ainda a redução do 
abono salarial do PIS/Pasep para quem ganha até dois salários mí-
nimos, reduziu em 50% a pensão por morte das viúvas e transferiu 
para as empresas o pagamento dos primeiros 30 dias do pagamento 
do auxílio-doença (antes eram 15 dias).

A facada, de quem dizia que não prejudicaria os trabalhadores, não 
parou por ai. Dilma também cortou o pagamento do seguro-defeso 
dos pescadores. E, para não dizer que foi injusta, vetou a correção de 
6,5% na tabela do Imposto de Renda, prejudicando todo mundo que 
trabalha.

Sobrou até para os estudantes que dependem do Fies, o fundo de 
fi nanciamento ao estudante do ensino superior. Em dezembro, o Mi-
nistério da Educação reduziu os repasses para os grupos privados de 
educação superior e estabeleceu uma nova nota de corte para os alunos 
interessados em ingressar no Fies (450 pontos no Enem).

Dilma dizia que não aumentaria impostos. Subiu o PIS/Cofi ns, 
reativou a Cide sobre os combustíveis e aumentou a tarifa da energia 
elétrica, que ela prometeu, dois anos atrás, que fi caria mais barata e 

nunca iria faltar.
Tudo isso sem qualquer diálogo com o Congresso 

e com o movimento sindical, o que levou as centrais 
sindicais a promoverem grandes manifestações 
no último dia 28 de janeiro. E uma grande marcha a Brasília já foi 
marcada para o próximo dia 26 de fevereiro.

No seu primeiro discurso, durante a reunião do novo ministério, 
Dilma disse que as medidas visavam promover o “reequilíbrio” fi scal. 
Mas, como? As contas do governo não estavam equilibradas? Não foi 
isso que ela disse durante a campanha?

Dilma não fala em corte de gastos de um governo inefi ciente, obeso, 
inchado, com milhares de cargos em comissão de apadrinhados do 
seu partido. Não fala em reduzir subsídios para empresas amigas do 
BNDES.  Em impor limites e taxar os grandes conglomerados fi nan-
ceiros, que praticam juros escorchantes. Não fala em tributar grandes 
fortunas e cobrar impostos justos de quem compra jatinhos e lanchas.

Com toda a sua prepotência e arrogância, aliada a incompetência 
para governar, Dilma colecionará grandes derrotas nesse segundo 
mandato. A primeira delas aconteceu na eleição para a presidência da 
Câmara dos Deputados, quando o seu candidato foi fragorosamente 
derrotado por Eduardo Cunha – apesar de toda a pressão dos minis-
tros prepostos do Palácio do Planalto.

Mesmo com 39 ministérios, que em tese cooptariam quase todos 
os partidos, os deputados e senadores vão impor severas derrotas ao 
governo. E as ruas vão gritar.

Por enquanto, Dilma está conseguindo se safar das denúncias das 
roubalheiras na Petrobras, apesar de ter sido ministra da Energia 
e presidente do conselho da estatal quando se deram os desvios na 
compra na usina de Pasadena, nos EUA, e na construção da usina de 
Abreu e Lima, em Pernambuco.

Mas, na Constituição Brasileira está escrito que o presidente da 
República não pode mentir. E, como um Joseph Goebbels (ministro da 
Propaganda na Alemanha nazista) de saias, Dilma mente sistemática 
e descaradamente, e faz disso uma estratégia para enganar o povo 
brasileiro. E, se continuar assim, só restará ao Congresso a obrigação 
e o dever de cassar o seu mandato.

Paulinho da Força
Deputado Federal por São Paulo e 

Presidente Nacional do Solidariedade

A manifestação das centrais sindicais na 
capital paulista interditou o sentido Consola-
ção da Avenida Paulista, uma das principais 
da cidade, no último dia 28 de janeiro. O ato 
foi um protesto às Medidas Provisórias 664 e 
665, anunciadas no fi nal do ano passado pelo 
governo federal, que alteram regras para be-
nefícios sociais como pensão, auxílio-doença e 
seguro-desemprego.

Estima-se que mais de 10 mil pessoas parti-
ciparam da mobilização. O protesto começou 
às 9h no vão - livre do Museu de Arte de São 
Paulo- MASP, de onde os manifestantes segui-
ram em passeata até o prédio da Petrobras e 
depois para o Ministério da Fazenda, com o 
objetivo de entregar um documento com críti-
cas às medidas do governo.

O protesto foi organizado pela Central Úni-

ca dos Trabalhadores, Força Sindical, Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, 
União Geral dos Trabalhadores (UGT), Central 
dos Sindicatos Brasileiros, a Nova Central e 
movimentos sociais.

Entre as reivindicações do movimento sin-
dical destaque para a adoção de fórmulas para 
melhorar a arrecadação e evitar a retirada 
de benefícios trabalhistas, como o combate à 
fraude, à evasão de pagamento dos direitos e 
aumento da fi scalização.

“Estas medidas provisórias prejudicam e 
muito os direitos dos trabalhadores”, afi rmou 

a vice-presidente da Força Sindical Eunice 
Cabral,que também é presidente do Sindicato 
das Costureiras de São Paulo e Osasco e da 
CONACCOVEST.

“Já estamos em negociação com o governo, 
então, esta manifestação é uma maneira de 
demonstrar a insatisfação dos trabalhadores, 
dos movimentos sociais com essas medidas 
neoliberais” – Afi rmou João Carlos Gonçalves 
(Juruna) secretário-geral da Força Sindical.

As mobilizações se estenderam por todo o 
país. Nosso sindicato participou de forma ex-
pressiva no movimento.

SE DILMA CONTINUAR MENTINDO, CABE 
AO CONGRESSO CASSAR SEU MANDATO

Tudo isso sem qualquer diálogo com o Congresso 
e com o movimento sindical, o que levou as centrais 

SE DILMA CONTINUAR MENTINDO, CABE 
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FAZENDO A ALEGRIA DA CATEGORIA!

Vem aí o 11º Campeonato de Futebol das Costureiras
Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer

A partir do dia 02 de março estarão abertas 
as inscrições para o 11º Campeonato de Futebol 
Society organizado pela Secretaria de Esportes, 
Cultura e Lazer do Sindicato das Costureiras. 
Portanto, procure o seu diretor ou assessor de 
base e inscreva seu time.

O prazo fi nal para inscrições é 08 de maio. 
O início do Campeonato está previsto para o 
mês de maio.

Imagens do mês

Próximo Seminário
Data: 14/03/15 (sábado)
Local: Sítio Escola
 Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da Sede do Sindicato

Reunião de 
Saúde e Segurança

Data: 20/03/15 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar  
 Auditório
Horário: das 18h00 às 19h00

AlinhavandoAlinhavando

SÓCIO SEGURO
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