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SINDICATO PROMOVE
Editorial
SEMINÁRIO SOBRE POLÍTICA
LUGAR DE MULHER
É NA POLÍTICA
Companheiros e companheiras, vivemos
a maior crise política, ética e institucional da nossa
história. Denúncias de corrupção e uso da máquina pública aparecem todos os dias no noticiário. O
Congresso Nacional está repleto de parlamentares conservadores, a grande maioria homens,
verdadeiros inimigos do trabalhador, da população mais pobre e insensível à causa das mulheres. Temos que dar um basta a esta situação
usando o sagrado direito ao voto e mudar a cara
do Congresso e da política escolhendo representantes legítimos e comprometidos conosco.
Precisamos aumentar a presença das
mulheres no parlamento e no governo. Mulheres
que defendam as nossas causas e que lutem
contra a desigualdade, contra o abuso, a violência, que batalhem para garantir salários iguais
para homens e mulheres. Representantes que
entendam que é necessário dar um tratamento
diferenciado à mulher por causa da tripla jornada
que é obrigada a cumprir diariamente. E isso só
será possível com o aumento da presença feminina em todas as instâncias de poder, algo que a Lei
das cotas sozinha não conseguiu resolver. É
preciso mais do que uma lei, é preciso consciência política e coragem para batalhar o nosso
devido espaço, afinal somos a maioria, mais de
52% dos eleitores que elegem no Brasil, e isso
não se reflete na representação política.
Mais uma vez, vale lembrar que essa
mudança está em nossas mãos. Na verdade, na
ponta dos dedos. Por isso, peço a todos e a todas
que reflitam muito, leiam, pesquisem e analisem
bem a história e as propostas de cada candidato
para poder escolher o nosso representante. Claro,
e depois de votar, fiscalizar o trabalho daqueles
que elegemos.
Assim, trabalhadores e trabalhadoras,
estaremos exercendo a nossa cidadania e contribuindo para tirar o nosso País do caos vivido
neste momento.

Eunice Cabral

Presidente do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco,
presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores
nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados
(CONACCOVEST) e vice-presidente da Força Sindical

No dia 24 de fevereiro o nosso Sindicato promoveu no sitio escola Itamar Barbosa de Oliveira em
Mogi das Cruzes, o primeiro seminário do ano com o tema “Eleições 2018 – Cenário Político Nacional” com o jornalista e professor da USP, Marcos Antônio Zibordi. O professor falou sobre o atual
momento da politica brasileira e as expectativas para o pleito eleitoral deste ano.

O palestrante deu destaque dizendo que o brasileiro, dentro do campo político, vem se deixando influenciar
pelo ódio ao invés de buscar o diálogo para resolver o complicado momento que o país vem atravessando.
“Estamos passando por um momento muito difícil deixando o ódio tomar conta da gente. Não podemos
ser assim. Devemos pesquisar e nos informar, ser politizados para fazermos a escolha certa nessas
eleições e não entrar no clima do ódio”, explicou o professor.
Outro ponto que Zibordi deu ênfase foi a cultura que os brasileiros têm na hora de escolher os seus candidatos. “De forma geral, só admiramos quem já está no poder e quem está bem nas pesquisas. Isso é ruim
porque fica mais difícil ter alguma renovação, ou seja, nada mudará. Temos que avaliar os projetos,
experiência em gestão pública e outros fatores para então escolher nossos candidatos”.
A presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral disse. “Esses eventos são muito importantes para a
nossa categoria e falar de política é essencial para termos uma sociedade mais politizada e atuante.
Parabéns a todos que participaram!”.
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A importância dos Sindicatos

Desde o surgimento dos sindicatos de trabalhadores, no final do século 19
início do século 20, a classe operária passou a ter uma entidade nascida
especialmente para lutar pelos seus direitos e contra as injustiças às quais
estava totalmente à mercê. Ao longo da história na relação capital/trabalho, os
sindicatos tornaram-se os representantes legítimos e porta-vozes dos trabalhadores, protagonistas das grandes lutas por melhores salários, pela manutenção e ampliação de direitos e na defesa dos interesses coletivos ou individuais de seus representados.
Passado mais de um século do início da atuação sindical, os atuais dirigentes, bem mais conscientes de seu papel e melhor preparados do que os seus
precursores para o debate frente ao radicalismo que muitas vezes marca o
discurso patronal. O que precisamos compreender é que um sindicato só terá
condições de cumprir a contento o seu papel, demonstrando eficiência na luta,
se o conjunto dos trabalhadores o fizer forte e atuante.
E como fazer isto? A melhor forma de fortalecer o seu sindicato de classe é
sindicalizando-se e se engajar intensamente no dia a dia e nos eventos por ele
promovidos. Só sindicalizar-se, e fim de papo, de nada adianta. Tem de
encampar cada luta levada adiante pela entidade, participar ativamente das
assembleias, apresentar aos dirigentes suas demandas e propostas.

Hoje, um trabalhador sozinho, sem uma entidade forte por trás de si, torna-se
presa fácil para os maus patrões. Somente organizados em suas entidades
representativas os trabalhadores e as trabalhadoras fortalecerão as negociações objetivando o atendimento de suas reivindicações coletivas. É fundamental torna-se sócio de seu sindicato e somar forças ao lado de seus companheiros e representantes.
Participar de cada luta, e tornar-se protagonista de cada conquista alcançada,
é sentir-se premiado e fazer parte da história. Uma história que, apesar de
quererem destruí-la enfraquecendo o movimento sindical,
vai perdurar e trazer muitas alegrias para os
trabalhadores brasileiros.

Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força
Presidente da Força Sindical e Presidente da Força
Sindical e deputado federal

BANCOS REDUZEM TAXAS DE JUROS
Os principais bancos do país anunciaram no dia 7 de janeiro uma nova redução das
taxas de juros cobradas no crédito para pessoas físicas e empresas. Os comunicados
de Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander foram divulgados à imprensa logo
após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de cortar a taxa básica de
juros, a Selic, para 6,75% ao ano.
“A redução dos juros é essencial para termos um Brasil mais forte economicamente. Por isso, o nosso Sindicato, está na luta para defender os trabalhadores
e trabalhadoras”, disse a presidente do nosso Sindicato Eunice Cabral.

IMAGENS DO MÊS

Alinhavando
• REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA
Data: 09/03/2018– Sexta-feira
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

• PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 17/03/2018 - Sábado
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato
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SINDICATO REALIZA ASSEMBLEIA
PARA MANTER OS SEUS DIREITOS
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No dia 8 de fevereiro foi realizada uma assembleia na sede do nosso Sindicato, onde
os trabalhadores (as) decidiram resistir à retirada de direitos. “Vamos continuar lutando e devemos ficar espertos com as decisões que as empresas pretendem
adotar com a nova lei trabalhista e da terceirização que prejudicam milhares de
trabalhadores (as)”, disse Eunice Cabral, presidente do sindicato, que conduziu a
assembleia.
Também foi aprovada, por unanimidade, a continuidade da contribuição sindical.
Segundo nossa presidente a data-base será em agosto, mas as negociações já começaram. Na visão de Eunice é muito importante discutir os pontos que podem ser
aprimorados para encontrar melhorias para a categoria.

CENTRAIS PEDEM RETIRADA DA REFORMA
DA PREVIDÊNCIA DA PAUTA

TRABALHADOR (A) VEJA OS PONTOS DA REFORMA
TRABALHISTA QUE RETIRA NOSSOS DIREITOS
Contrato Intermitente
Com o contrato intermitente, as empresas podem contratar um funcionário
para trabalhar esporadicamente e pagá-lo apenas pelo período em que
prestou seus serviços. Esse modo de contratação não define uma jornada
de trabalho e, na prática, o funcionário poderia até ser contratado para
trabalhar algumas horas por mês, e receber um salário inferior ao mínimo.

Férias parceladas
Agora as férias poderão ser divididas em até três períodos. Nenhum deles
No dia 7 de fevereiro, a presidente do nosso Sindicato Eunice Cabral esteve
com outros dirigentes sindicais em Brasília para se reunir com o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para pedir que retire de pauta
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287, conhecida como "reforma" da
Previdência Social.
"Essa reforma da Previdência só vem para retirar os direitos dos trabalhadores e aposentados. Por isso, o nosso Sindicato não vai abaixar a
guarda e estamos em estado de alerta sempre em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras e sempre abertos ao diálogo", reforçou a presidente do
nosso Sindicato Eunice Cabral.
Dias depois, no dia 19 de fevereiro, o governo suspendeu a votação da reforma da Previdência devido à intervenção militar imposta à segurança pública do
estado do Rio de Janeiro. A sociedade também teve o seu papel e o Congresso
foi obrigado a ceder. Isso é uma vitória da sociedade e do movimento sindical. O
documento prevê a intervenção até 31 de dezembro deste ano.

pode ser menor do que cinco dias corridos, e um deles devem ser maior do
que 14 dias corridos. A decisão de dividir as férias, ou não, será negociada,
mas o patrão não pode impor a divisão, porque o texto da reforma diz que
deve existir a "concordância do empregado”.

Intervalo intrajornada especial para amamentação
Antes da Reforma, era assegurado à mulher o direito a dois intervalos
especiais (remunerados), de meia hora cada um, para fins de amamentação. Tais intervalos seriam concedidos até que a criança completasse 06
meses de idade, podendo ser ampliado em mais 06 meses, a critério da
autoridade competente. Com a mudança, este intervalo será negociado
entre empregada e empregador.
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Você sabia?

COLONIA DE FÉRIAS

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.

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

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em caso de morte, invali-

dez permanente total ou parcial causada por acidente ou doença adquirida no exercício profissional do empregado (a), seguidas as determinações 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.

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.

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.

BENEFÍCIO INÉDITO

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.

