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CAMPANHA SALARIAL 2018:

Editorial SAI A NOSSA CONVENÇÃO COLETIVA!
Mobilização nas portas de fábrica e união dos trabalhadores garantiu a nossa vitória

O Retrato da Crise
Atinge Nós Trabalhadores
A crise econômica que assola o País, atinge
primeiro a classe trabalhadora, os preços
disparam nas gôndolas do supermercado e o
poder de compra da grande maioria dos brasileiros cai mais da metade. Um outro índice
assustador e o grande número de carteira de
trabalho sem registros, atingindo a casa de
mais de 13 milhões de desemprego. Apesar
de todas essas turbulências que estamos
enfrentando o nosso Sindicato está diariamente nas portas de fábricas com a categoria
mobilizando, conscientizando e orientando os
nossos trabalhadores a participar do seu
sindicato para garantir conquistas na nossa
convenção coletiva.
A nossa luta já mostrou que com a união dos
trabalhadores (as) do vestuário de São Paulo
e Osasco conseguimos avançar nas cláusulas sociais: hoje temos Vale Compra, Licença
Maternidade de 180 dias, Auxilio Creche de
30 meses e mais 50 cláusulas em prol da
nossa categoria. A participação dos trabalhadores (as) do setor nas lutas da Campanha
Salarial vieram nos fortalecer para continuarmos avançando na convenção coletiva. Não
podemos deixar que alguns maus patrões
façam como alguns deputados que não representa a classe trabalhadora no Congresso
Nacional, que em novembro passado a maioria deles votaram e aprovaram a Reforma
Trabalhista tirando direitos dos trabalhadores
conquistado com muitas lutas e regido pela
CLT. Por isso com união, mobilização e conscientização vamos chegar a novas conquistas.
Participe do seu Sindicato!

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

Depois de muita negociação e mobilização nas
empresas do setor, chegamos a um percentual
favorável, que foi levado em assembleia aos
trabalhadores, que aprovaram o índice.
Conquistamos 4% de aumento nos salários e
nos pisos sendo que o INPC do período foi de
3,61% conseguindo um aumento real de 0,39%.
Além do reajuste no auxílio creche, no seguro de
vida, mantivemos o cartão vale compra e todas
as cláusulas anteriores, sendo inserida mais
duas: Homologação na Sede do Sindicato e
Núcleo de Conciliação Prévia. Parabéns a todos
que participaram desta importante conquista
para a nossa categoria.

VEJA COM FICOU OS PISOS SALARIAIS A PARTIR DE 01 DE AGOSTO:

DIFERENCIADO

R$ 1.579,55

QUALIFICADO

R$ 1.450,02

NÃO QUALIFICADO

R$ 1.152,32

Os salários vigentes em 01 de agosto de 2018 serão reajustados em 4% (quatro por
cento) até o teto de R$ 3.300,00(três mil e trezentos reais).
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Sindicato promove
Seminário sobre Feminicídio
No último sábado (17), no Sítio Escola
Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi
das Cruzes, aconteceu mais um seminário promovido pelo nosso Sindicato.
O tema foi o Feminicídio com o palestrante, o tenente Coronel do 34º Batalhão da Polícia Militar, Luiz Marcelo
Filogonio que deu um panorama geral
sobre a violência, não só contra a
mulher, mas também em outros segmentos da sociedade.

Filogonio demonstrou dados assustadores sobre a violência no País. “O Brasil
tem um taxa de homicídio 30 vezes maior do que Europa. Isso significa que
em 2016 tivemos mais de 62 mil casos. Já o feminicídio, ou seja, quando uma
mulher é morta simplesmente por ser mulher, no Brasil são 15 ocorrências
por dia. Isso é um número absurdo”.
“Realmente vivemos uma situação caótica.
Nesses casos, a mulher tem que se fazer valer da Lei, ou seja, a lei Maria da Penha
aliada a lei do feminicídio que servem para nos proteger.
Por isso, nesses casos, a denuncia é muito importante”, disse a presidente do
nosso Sindicato, Eunice Cabral.

Alinhavando
•

IMAGENS DO MÊS

Próximo: Seminário
Data: 15/09/2018 - Sábado
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

•

Reunião de Saúde e Segurança
Data: 21/09/2018– Sexta-feira
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00
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Curso de Cipa qualificou trabalhadores (as) em Julho!
Sempre preocupado com o desenvolvimento da nossa categoria, o
nosso Sindicato formou no Curso de Cipa, realizado no mês de julho,
mais de 80 cipeiros em aulas teóricas e dinâmicas.
“Mais uma vez o nosso Sindicato fez um belíssimo trabalho, parabéns a
todos que se envolverem com mais este projeto. Quero parabenizar o
nosso Departamento de Saúde e Segurança, diretores e assessores
pelo empenho nessa luta pela segurança no trabalho”, disse a presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral.

TRABALHADOR(A) VEJA OS PONTOS DA REFORMA TRABALHISTA QUE RETIRA NOSSOS DIREITOS
Fundo de Garantia (FGTS)

Demissão sem justa causa dá ao funcionário direito de sacar apenas
80% do FGTS.

Tempo no transporte
O tempo gasto em transporte para chegar a empresa não é mais
contabilizado como jornada.

Horário de almoço

Horário de almoço que antes era de uma hora, agora poderá ser de 30
minutos.
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Você sabia?

COLÔNIA 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, invalidez
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.

