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AS
COSTUREIRAS
DE
Editorial
SÃO PAULO E OSASCO,
OCUPAM BRASÍLIA
A FORÇA DA MOBILIZAÇÃO
Companheiras e companheiros, a história
nos mostra que o melhor caminho para as
conquistas sociais é a mobilização popular.
Foi assim em diversos momentos da nossa
história recente e ela está repetindo agora,
na luta contra as reformas da previdência e
trabalhista, que, na prática, vão precarizar
as condições de trabalho no presente e no
futuro, impedir o cidadão comum de se aposentar. Um verdadeiro ataque a direitos
sociais que protegem os menos favorecidos
e que nós não aceitaremos de forma
alguma.
Por isso o nosso sindicato, juntamente
com a nossa Central, Força Sindical e
demais entidades de trabalhadores promovemos diversas mobilizações, como as de
abril e maio, além das ações diárias nas
portas das fábricas para informar e mobilizar
os trabalhadores contra esse ataque covarde sobre a classe trabalhadora.
Nesses movimentos mostramos a extensão da nossa indignação, tomamos as ruas,
enfrentamos a truculência da polícia com
coragem e determinação e deixamos bem
claro ao Governo que estamos unidos e que
não aceitaremos nenhum ataque aos
nossos direitos.
Mas a luta ainda não acabou. A proposta
da reforma da previdência ainda está na
Câmara dos Deputados e a trabalhista, no
Senado Federal. E você sabe, se depender
do Governo, elas serão aprovadas na íntegra. Por isso temos que continuar unidos e
mobilizados para pressionar nossos parlamentares e o governo até que esses projetos sejam definitivamente retirados da pauta
de votações.

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

Dia 24 de maio o nosso sindicato esteve presente em Brasília, na luta contra as reformas que retiram
os direitos dos trabalhadores. Milhares de trabalhadores tomaram a Capital Federal, juntamente com os
sindicatos e as Centrais Sindicais em mais um protesto contra a reforma trabalhista e previdenciária.

“O nosso sindicato tem tradição na luta pela classe trabalhadora e não poderia ficar de
fora desta manifestação que, sem dúvida alguma, entrará para a história do trabalhismo
nacional. Tenho muita satisfação de pertencer a tão valorosa categoria que não se dobra
à mão pesada de alguns maus patrões e nem se cala diante da injustiça. A luta segue em
frente, não desistiremos jamais de nossos direitos.”, afirmou Eunice Cabral, presidente do
nosso sindicato.
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REDUZIR FORTEMENTE A TAXA DE JUROS

O atual momento de crise pelo qual o Brasil atravessa, com um mar de
denúncias, falta de investimentos, desemprego desenfreado (mais de 14
milhões de vagas formais fechadas), salários achatados e crédito caro, entre
tantas outras mazelas, segue penalizando a maioria dos brasileiros, justamente os menos afortunados.
E, enquanto isto ocorre, os tecnocratas do Comitê de Política Monetária,
após sucessivas majorações na taxa básica de juros (Selic), fazendo-a
chegar aos estratosféricos 14,25% a.a., insistem em promover uma redução
“conta-gotas” nos juros, reduzindo-os, a cada reunião, de forma que pouco
alento tragam para a sofrida classe trabalhadora e pouco representem frente
ao mercado financeiro.
Nos próximos dias 30 e 31 o Copom estará reunido novamente, e esperamos que, desta vez, a redução aconteça de forma mais impactante. Só

8º CONGRESSO DA FORÇA
ESTADUAL EM PIRACICABA
Sexta-feira, dia 12 de maio, dirigentes do Sindicato das Costureiras participaram do 8º Congresso da Força Sindical/SP, no Clube do Sindicato dos
Metalúrgicos de Piracicaba.
No evento, com grande número de
dirigentes sindicais e Sindicatos
filiados, os participantes debateram,
entre outros temas, as reformas
previdenciária e trabalhista, a organização sindical e a política internacional da Central, além de iniciativas orientadas ao fortalecimento da
entidade.

A presidente do nosso Sindicato
Eunice Cabral em seu pronunciamento
falou “Somos contra a retirada de
Direitos. Nós do movimento sindical
temos que assumir as nossas
responsabilidades ao lado do companheiro Paulinho. A nossa luta não
vai terminar enquanto os direitos
dos trabalhadores forem ameaçados”.

MANIFESTAÇÃO 21/05

No dia 21 de maio, o nosso Sindicato juntamente com a nossa Central, a
Força Sindical, fez um manifestação na Avenida Paulista. Mesmo debaixo
de muita chuva, vários companheiros foram às ruas em defesa dos direitos
dos trabalhadores e aposentados.

assim o País voltará aos trilhos do desenvolvimento econômico e os empregos irão ressurgir como esperamos.
A Força Sindical continuará pressionando para que os juros caiam. As
manifestações continuarão acontecendo caso o Copom
mantenha seu conservadorismo exacerbado em
contraponto aos anseios de todos os brasileiros.
Reduzir drasticamente os juros é recolocar
o País nos eixos. É conceder ao povo
brasileiro a esperança de dias melhores e
renda para milhões de famílias.
Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força
Presidente da Força Sindical

700 MIL PESSOAS NO
1º DE MAIO DA FORÇA
Como já virou tradição dentro do universo da Força Sindical, a 20º edição
da festa do Dia do Trabalhador foi comemorada com uma grande celebração
na Praça Campo de Bagatelle, zona norte de São Paulo. Com a participação
de vários nomes da música popular brasileira.
Tivemos também um momento de reflexão e mobilização, já que passamos
por uma grave crise política e economica. Autoridades politicas e dirigentes
sindicais falaram sobre a atual conjuntura do País e os novos desafios que
estão por vir.
Evento reuniu mais de
700 mil pessoas que
prestigiram grandes artistas
da nossa música e partiparam do sorteio de 20 carros
0KM. O evento teve na
programação artistas como
Zezé Di Camargo e Luciano
e Bruno e Marrone, Simone
e Simaria, Maiara e Maraísa.

A presidente do nosso
Sindicato, Eunice Cabral
também falou sobre o atual
momento do País.
“Hoje é um dia reflexão e
luta. O movimento sindical estará ainda mais
unido para combater
qualquer injustiça contra
o trabalhador brasileiro”.

O deputado federal e
presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva,
o Paulinho da Força falou
sobre as reformas. “ Se o
governo não abrir para
uma negociação séria e
não fizer uma reforma
que a gente possa
aceitar, marcarmos uma
nova paralisação nacional.
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28 DE ABRIL - DIA HISTÓRICO
SEMINÁRIO AVALIA EVOLUÇÃO
PARA O SINDICALSIMO
DAS MOBILIZAÇÕES E LUTAS
BRASILEIRO
DOS TRABALHADORES

O dia 28 de abril entrou para a história do País. Cansados dos
ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo ao longo dos últimos
meses, o movimento sindical aliado a sociedade foi ás ruas em protesto
contra as propostas de reformas na Previdência, nas Leis Trabalhistas e a
Terceirização. NENHUM DIREITOS A MENOS!

Dentre as prospostas de mudanças estão o parcelamento de férias;
a ampliação do contrato de trabalho temporário de 90 para 120 dias
e do regime parcial de trabalho de 25 para até 30 horas.

Vários sindicatos filiados a Força Sindical participaram da
manifestção. Nós do Sindicato das Costureiras também fizemos
parte deste momento histórico no sindicalismo brasileiro.

ENTREGA DE CERTIFICADOS
DO CURSO CIPA

No último sábado, dia 20 de maio, o Secretário Geral da Força
Sindical, o companheiro João Carlos Gonçalves, o Juruna, fez uma
avaliação completa das mobilizações pelos direitos trabalhistas.
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Foram entregues os certificados para os particpantes do curso de CIPA das
turmas de Abril que aconteceram entre os dias 24 e 27 de abril no nosso Sindicato. Este curso tem como finalidade educar sobre a prática da Segurança do
Trabalho e a prevenção de acidentes e doenças relativas ao ambiente de
trabalho.
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Você sabia?

• Próximo Seminário

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

Data: 10/06/2017 - Sábado
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

• Reunião de OLT- Organização
no Local de Trabalho

Data: 23/06/2017– Sexta-feira
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

R$ 7.500,00 (site 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

Alinhavando

• Campanha do agasalho
Data: de 30/05 a 30/06

morte do cônjuge.

IMAGENS DO MÊS

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 Natalina - (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.

Filie-se ao Sindicato!

A sindicalização é muito importante para fortalecer a luta da categoria por
melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Além disso, ela também traz
inúmeros benefícios como descontos em estabelecimentos, cursos e eventos.
Sendo um filiado do nosso Sindicato, você estará construindo uma entidade
forte, mobilizada e unida, que pratica os ideais de igualdade e desenvolve

ações visando a melhoria da nossa categoria. Filiar-se ao Sindicato das
Costureiras de São Paulo e Osasco é ter a garantia de que seus direitos
serão respeitados e você será fundamental na luta dos trabalhadores. Então
não perca mais tempo, procure o seu diretor ou venha até o sindicato e traga
a sua ficha de associação.

