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SEMINÁRIO DE 2017 INICIA COM O TEMA;
REFORMA TRABALHISTA - NEGOCIADO SOBRE LEGISLADO

D

ando continuidade aos trabalhos de
conscientização e conhecimentos
para os trabalhadores (as) da
categoria, iniciamos o 1º seminário de
2017 com o tema: "Reforma trabalhista Negociado sobre o Legislado" para debater
este assunto convidamos o advogado e
professor de direito Dr. Aparecido Inácio
Ferrari de Medeiros.

REFORMA TRABALHISTA

A

proposta da reforma trabalhista
que está sendo discutida com
prioridade na Câmara dos
Deputados em Brasília, sem a
participação dos movimentos sociais e
sindicais. Prever a ﬂexibilização de
direitos assegurados aos trabalhadores
(as) pela CLT (Consolidação das Leis
Trabalhista) e pela Constituição
Federal. A redução de salário,
participação nos lucros e resultado, que
precisa ser regulamentada, licença
maternidade, FGTS, seguro
desemprego. O PJ (Pessoa Jurídica)
que é uma enganação aos
trabalhadores (as). Alguns maus
empresários, demite o funcionário para
empregar outro como PJ. Assim
tirando o direito do trabalhador ter
carteira assinada. Além disso, eles
apostam no enfraquecimento da classe
trabalhadora, apresentando o proposto
negociado sobre o legislado que tira o
poder do trabalhador reivindicar
melhorias junto a sua entidade de
classe. Precisamos intensiﬁcar as
nossas mobilizações nas portas de
fábricas e nas ruas em atos contra a
retiradas dos nossos direitos. Nenhum
direito a menos.
Eunice Cabral
Presidente

O governo federal anunciou (22/12) um
projeto de lei n.6.787/16 que ﬂexibiliza as
relações trabalhistas. Onze itens listados pelo governo poderão ser negociados entre
patrões e trabalhadores caso a medida seja
aprovada pelo congresso. Entre os destaques
estão, a criação da ﬁgura do delegado sindical
em empresas com mais de 200 empregados, a
jornada diária de trabalho, que hoje é de 8 horas
e poderia chegar a 12 horas, sendo que o limite
de 220 horas mensais teria de ser respeitado.

Outra mudança proposta é a divisão das férias
em até três períodos, Atentamos a estas
mudanças que irão repercutir, direta ou
indiretamente no futuro dos nossos
trabalhadores. "Por isso os trabalhadores tem
que participar e se unir nas lutas de seu
sindicato, fortalecendo-o sempre" disse o Dr.
Para ﬁnalizar o Dr. passou um vídeo para
reﬂexão, que somos uma equipe lutando por
nossos direitos, dignidade e respeito.

Força Sindical faz carnaval com "Bloco dos Juros Baixos"

Força Sindical e demais centrais realizaram no último dia (22) um carnaval com o "Bloco dos Juros Baixos", em
protesto contra os juros altos, em frente à sede do Banco Central,em São Paulo (na Avenida Paulista nº 1804).
A manifestação ocorreu no
mesmo dia que o Copom
(Comitê de Política
Monetária) foi divulgado a
Selic (taxa básica de juros).
"Precisamos de juros baixos
para voltar a crescer e gerar
empregos", diz Paulo Pereira
da Silva, Paulinho,
presidente da Força Sindical.
O "Bloco dos Juros Baixos"
contou com representantes
de vários sindicatos ﬁliados e teve a participação da bateria da Escola de
Samba Imperador do Ipiranga, com trinta integrantes, além de baianas e
passistas. Juntos, sambistas e trabalhadores cantaram marchinhas sobre os
juros.

Centrais sindicais pedem mais participação em debates sobre reformas

Representantes de centrais sindicais participaram na, terça-feira (21) de encontro
com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e defenderam mudanças nas reformas
da Previdência e trabalhista, em tramitação na Casa.
Os dirigentes criticaram a velocidade, segundo eles, com que as reformas estão
tramitando e pediram a Maia maior participação nas audiências públicas e debates
sobre os temas. Representantes de oito centrais e da Confederação Nacionais da
Agricultura (Contag) estiveram na reunião.
O deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), que preside a Força Sindical, informou
que formulou uma emenda juntamente com mais 23 parlamentares alterando alguns
artigos da reforma da Previdência. Uma das modiﬁcações prevê idade mínima de
aposentadoria de 60 anos para homens e 58 anos para mulheres, e estabelece um
novo cálculo para garantir os proventos integrais.
Na proposta encaminhada pelo Executivo, para se aposentar com salário integral é
preciso trabalhar por 49 anos; a emenda reduz esse tempo para 40 anos de

trabalho.

"Além disso, nós propomos manter a pensão da viúva e do viúvo desde que pensão e aposentadoria não ultrapassem o teto da Previdência.
Acho que é justo e pode fazer uma reforma com sustentação para a Previdência. Essa sugestão tem tido muita aceitação e estou conﬁante de
que se o governo não ﬁzer acordo pode perder para essa nossa proposta aqui na Casa", disse o deputado

Paulo Pereira também defendeu que o agronegócio contribua para a Previdência Social. Ele disse ainda que estão agendadas para este
semestre várias manifestações e paralisações no País contra a reforma.
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Editorial do Paulinho

Previdência: uma Emenda dos trabalhadores

Na 4ª feira, 22 de fevereiro, uma Emenda de minha autoria, e dos deputados Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), Adalberto
Galvão, Bebeto (PSB-BA), e Rogério Rosso (PSD-DF), foi protocolada na Câmara Federal propondo mudanças na proposta de
reforma da Previdência apresentada pelo governo, que penaliza os trabalhadores. Entre outros itens pontuais, a Emenda
modiﬁca, por exemplo, o estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos para que homens e mulheres se aposentem.
Pela Emenda dos trabalhadores, a idade mínima para aposentar-se será de 60 anos para homens e 58 para mulheres. A
alteração foi assinada por mais da metade do total de parlamentares da Casa. Foram 349 deputados favoráveis, e para
protocolar a Emenda seriam necessárias 171 assinaturas.
Além da idade mínima menor e diferenciada do que a pretendida pelo governo, a Emenda ainda estabelece que o tempo a mais a ser trabalhado
para a aposentadoria seja de 30% a mais - pelo governo, o tempo de trabalho seria acrescido de 50% para homens com mais de 50 anos e
mulheres acima de 45, e para os mais novos a aplicação seria integral.
A Emenda também altera a regra para cálculo para a aposentadoria integral, que passará a exigir, caso aprovada, 40 anos de contribuição à
Previdência. Também seria permitido o acúmulo de pensões, desde que a soma não ultrapasse o teto dos benefícios do INSS.
Mas esta é apenas uma primeira batalha de uma guerra que promete ser muito dura. Agora, caberá ao relator da Comissão Especial da reforma
da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), incorporar ou não a Emenda ao relatório. Em caso de recusa, os deputados solicitarão votação em
separado.
Estamos otimistas com o apoio de parlamentares à Emenda, mas a luta ainda não está vencida. Mesmo assim, a alternativa que os trabalhadores
vislumbram passa a ser bastante viável. Precisamos nos manter focados, unidos e mobilizados e continuar protestando contra a proposta do
governo e para sensibilizar o maior número possível de parlamentares para que apoiem a Emenda dos trabalhadores.
A união de todos, centrais, sindicatos, federações, confederações e demais setores organizados da sociedade será fundamentais para que
alcancemos a tão esperada vitória, que signiﬁcará uma Previdência sem quaisquer privilégios e justa para todos.
Contamos com vocês na defesa desta e de qualquer outra bandeira que retire direitos dos trabalhadores.
Paulo Pereira da Silva - Paulinho
Presidente da Força Sindical e deputado federal

Falhas no Minha Casa Minha Vida

Palavra do Ramalho

O governo brasileiro dos últimos tempos ganhou mais destaque nas páginas de polícia do que nas de política.
Em meio a escândalos sucessivos, o País parou de gerar riqueza e o desemprego explodiu.
Nem os programas mais caros ao governo petista escaparam da irresponsabilidade. Por exemplo: o Minha Casa, Minha
Vida. Conforme pudemos ver pela imprensa, quase metade dos imóveis destinados ao público mais carente do programa, construídos
entre 2011 e 2014, apresentam algum problema ou incompatibilidade em relação ao projeto.
A ﬁscalização do Ministério da Transparência identiﬁcou falhas em 48,9% dos imóveis da faixa 1, que contempla as famílias com renda
até 1,8 mil.
"De um total de 688 empreendimentos, foram identiﬁcadas falhas de execução em 336, que concentram quase 93 mil unidades",
registra matéria divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Os problemas vão de trincas e ﬁssuras (30,8%), passando por inﬁltração (29%), vazamentos (17,6%) e cobertura (12,3%).
É preciso que os governos deixem de brincar com o sonho das pessoas, principalmente, dos mais humildes. A aquisição de uma casa
não é um luxo, mas um direito. A construção civil é um importante mecanismo de geração de renda e emprego. O trabalhador que tem
sua necessidade de habitação atendida será mais produtivo, e terá mais recurso para consumir e movimentar a economia. É uma
questão lógica, só não vê quem não quer.
Antonio de Sousa Ramalho, o Ramalho da Construção, é deputado estadual e presidente do Sintracon (Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil de São Paulo)

Imagens do mês

Alinhavando
Próximo Seminário
Data:11/03/2017 - (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

Reunião de Saúde e
Segurança de Trabalho
Data: 17/03/2017 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00
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SEU ESPAÇO

VOCÊ SABIA?
TODO (A) 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 proﬁ ssional 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 ﬁ lho (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 ﬁ lho(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 beneﬁ ciários 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 segurada) 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.

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.
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