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Editorial

SINDICATO NA LUTA PELOS
DIREITOS DOS TRABALHADORES

QUEREM ACABAR COM
OS DIREITOS DOS TRABALHADORES
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Os trabalhadores e trabalhadoras
receberam nos últimos dias a aprovação da
terceirização indiscriminada e a discussão das
reformas trabalhista e da previdência. Isso
vem deixando os trabalhadores preocupados
com a ameaça da retirada dos nossos direitos
trabalhistas historicamente conquistados, nós
mulheres somos as principais vitimas desta
mudança. Mas o nosso Sindicato juntamente
com a nossa central, a Força Sindical, vamos
lutar até o fim contra este absurdo.
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Parlamentares que optarem pela
reforma trabalhista e da Previdência, estarão
contra a classe trabalhadora, ou seja, retrocedendo anos de luta e arrancando direitos que
foram duramente conquistados. Além disso, a
elevação da idade e do tempo de contribuição,
praticamente vai impedir que a maioria da
classe trabalhadora se aposente.
O que realmente está por trás destas
reformas é o interesse do empresariado de
enfraquecer o movimento sindical dos trabalhadores e assim diminuir seus custos com a
mão de obra.

O nosso Sindicato, juntamente com a nossa Central, Força Sindical, está travando uma verdadeira luta contra a tentativa do governo de tirar nossos
históricos direitos trabalhistas e sociais. Diariamente estamos nas portas de
fábrica, nas ruas e também na Câmara dos Deputados, para pressionar os
parlamentares e mostrar que o movimento sindical não vai ficar calado
diante de tamanho absurdo. A nossa luta é contra a precarização das
condições de trabalho e pela dignidade dos trabalhadores.

Sem a proteção dos sindicatos o
trabalhador perderá todas as garantias de uma
sociedade justa e igualitária.
Faça parte desta luta e vamos nos
mobilizarmos contra a retirada dos nossos
direitos. Temos que mostrar que todo o nosso
setor têxtil, vestuário, couro e calçado de todo
o Brasil, está unido.

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
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UMA LUTA DE TODOS OS BRASILEIROS!

E enquanto o governo tenta sanar seus cofres com as reformas
previdenciária e trabalhista, e uma terceirização que também vai prejudicar
os trabalhadores com a retirada de direitos, a Força Sindical e as demais
centrais sindicais definiram, em unidade de ação, o dia 28 de abril como o
“Dia Nacional de Paralisação, Atos e Greves”, com manifestações, atos e
paralisações por todo o País.
O que vai ser paralisado ficará a cargo de cada sindicato de trabalhadores, federações, confederações, centrais e demais segmentos da
sociedade, de cada Estado ou cidade. Queremos realizar manifestações e
paralisações abrangentes, com centenas de milhares de manifestantes de
todos os Estados, para mostrar ao governo que não aceitaremos que mexam
nos nossos direitos pois não somos culpados por nada que está acontecen-

do na economia nacional ou pelo rombo na Previdência Social. Nossa luta é
pela manutenção dos empregos, pela geração de novas vagas e renda, além
de uma Previdência justa e sem privilégios.
No dia 28 de abril todos às ruas para
protestar contra esta maldade com a qual o
governo quer punir toda a classe
trabalhadora brasileira. Não somos
capacho de ninguém. Nossa união, somada
à nossa capacidade de mobilização, serão
fundamentais para que alcancemos todos
os nossos objetivos. Esta luta é de todos nós!
Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força
Presidente da Força Sindical

1º DE MAIO
No próximo mês, será celebrado em 1º de maio, o Dia do Trabalho.
A data sempre teve grande valor simbólico para os trabalhadores.
É um marco na luta por melhores condições de trabalho e remuneração.
Diante do atual momento do País, o 1º de Maio deste ano servirá
para refletirmos sobre os destinos da classe trabalhadora.
Estamos num impasse, na eminência de uma reforma previdenciária e
trabalhista que pode comprometer nossos direitos.

Devemos, sim, celebrar com entusiasmo o 1º de Maio, mas sem
fraquejar na defesa das conquistas trabalhistas.
Nesta segunda-feira, 3 de março, tive a honra de
ser nomeado diretor executivo da comissão
organizadora da festa do Dia Internacional do
Trabalho em Ermelino Matarazzo. Fiquei
muito feliz com a missão e trabalharei para
que o evento fique na memória de todos.

Antonio de Sousa Ramalho - Ramalho da Construção

Deputado estadual e presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo (Sintracon-SP)
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OS CONVITES PARA A FESTA DO
TRABALHADOR JÁ ESTÃO À DISPOSIÇÃO

IMAGENS DO MÊS

Participe do 1º de maio da Força Sindical que será realizado, na
Praça Campo de Bagatelle, Zona Norte de São Paulo. O lema deste ano
será “Direitos, Empregos e Aposentadoria Digna”.
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Retire o seu cupom na sede do nosso Sindicato.

Alinhavando

Reunião de saúde e segurança

Data: 12/05/2017– Sexta-feira
Local: Sede do Sindicato - 2ºandar - Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

Próximo Seminário:

Data: 20/05/2017 - Sábado
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato
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Silva - Mtb 22.798/SP e Rafael Sousa - Mtb 00.75135/SP Diagramação e arte: Arte e Imagem
Impressão: Paris Brindes Ltda. Tiragem: 33.000 exemplares Ed. Nº 327 - Abril/2017
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E-mail: sindicato@costureirassp.org.br
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SEMINÁRIO DESTACA ATAQUE AOS DIREITOS
DOS TRABALHADORES
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No último dia 07 de abril, o Sítio Escola Itamar Barbosa de
Oliveira foi palco de mais um seminário para a categoria. O convidado, desta
vez, foi o Presidente da Fequimfar e 1º Secretário Geral da Força Sindical, o
companheiro Sergio Luiz Leite, o Serginho. Na pauta, o sindicalista fez uma
análise geral de temas como a terceirização e as reforma da trabalhista e da
previdência que estão tirando o sono de milhões de trabalhadores.
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Para o dirigente, essas reformas significam empobrecer o
trabalhador brasileiro, tanto hoje, com a retirada dos direitos e a terceirização
indiscriminada, como no futuro, através de uma aposentadoria indigna. “Da
forma como foi apresentada, a reforma é injusta principalmente com as
mulheres porque vai impedir que muitas pessoas se aposentem com o
valor integral”, afirma o sindicalista. Em relação à reforma trabalhista, a presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral afirma que o objetivo dessa reforma
é enfraquecer a representação sindical dos trabalhadores. “Engraçado que
na proposta da reforma, só falam em mexer na contribuição sindical dos
sindicatos de trabalhadores, mas na contribuição das empresas para os
sindicatos patronais, nada muda. Não é estranho acabar apenas com os
recursos de quem luta pelos trabalhadores?”, afirmou.

“Estamos perguntando a cada deputado de todo o país,
sua posição em relação às reformas para deixar bem claro a toda a população quem são os inimigos dos trabalhadores, afinal teremos eleições
do ano que vem. Mas cada um de nós tem que contribuir também. Dia 28
de abril, temos que nos unir e parar o Brasil ”, concluiu Serginho.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRINCIPAIS PROPOSTAS DA FORÇA SINDICAL E
SINDICATOS FILIADOS PARA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA:
- aumentar a contribuição do agronegócio, que hoje pagam apenas 2,5% de
previdência;
- cobrar os devedores da previdência, cuja dívida soma 500 bilhões;
- vender imóveis sem uso da previdência;
- conter a retirada dos 30% da DRU para gerar superávit nas contas do
governo.

Sergio Leite fala sobre o movimento sindical e o Codefat
Serginho, como você vê o momento atual para o movimento sindical?
Veja bem, não há dúvidas que o movimento sindical assumiu um protagonismo em importantes lutas sociais nos últimos 20, 25 anos que evitou inúmeras
perdas ao trabalhador, o que incomodou muito alguns setores da sociedade, que resolveram então atacar impiedosamente os sindicatos, minando suas
fontes de recursos, ou seja, a arrecadação das contribuições dos trabalhadores. Vemos isso em recentes decisões e na própria reforma trabalhista, onde
temos, entre outros itens a imposição do negociado sobre o legislado. Claro que queremos fortalecer a negociação coletiva, porém, para tanto, é essencial
haver o equilíbrio entre as partes, o que não acontecerá com a aprovação da reforma. Em última análise, esse desequilíbrio poderá colocar muitos dos
ganhos dos trabalhadores em risco.
Como membro do CODEFAT (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador), você pode nos dar uma panorâmica sobre esse órgão?
Olha, o CODEFAT é um órgão deliberativo da maior importância para o trabalhador, porque cabe ao FAT, que tem um orçamento de cerca de 70 bilhões
anuais, a missão de pagar o abono salarial e o seguro desemprego e em breve deve retomar ações na área de qualificação profissional, uma política pública
essencial para a recolocação do trabalhador no mercado de trabalho. O Codefat é responsável pela fiscalização dessas políticas e da administração do FAT,
entre outros. O nosso papel é muito importante em relação ao controle social do fundo. Posso destacar, por exemplo, que conseguimos evitar mudanças no
seguro desemprego que prejudicariam muitos desempregados.

FEVEREIRO, MÊS DO AUMENTO SALARIAL!
Trabalhadores e Trabalhadoras, como todos sabem, fevereiro foi o mês do aumento salarial do acordo coletivo 2016/2017.
Vocês lembram que foram negociações duras, muito difíceis, mas desde 01 de fevereiro de 2017, foi aplicado sobre os salários de 01 de julho
de 2016, o percentual de 4.56 % de aumento.
Confira o seu salário e veja se a sua empresa aplicou o reajuste salarial legitimamente conquistado,
caso contrário, procure o nosso sindicato para tomarmos as devidas providências.
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AUDIÊNCIAS EM BRASÍLIA
NENHUM DIREITO A MENOS

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

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.

Várias lideranças da Força Sindical, incluindo seu o presidente Paulinho da Força e a presidente do nosso Sindicato e da Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário, Couro e
Calçados (CONACCOVEST), Eunice Cabral foram à Brasília, onde foram
recebidos pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). As lideranças demonstraram sua insatisfação contra as propostas das
reformas da previdência, trabalhista e a lei da terceirização, tanto que um
abaixo-assinado foi entregue ao presidente da Câmara. Essas mudanças vão
prejudicar principalmente as mulheres. Por isso, nenhum direito a menos.

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).
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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.
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Filie-se ao Sindicato!
Companheiros e companheiras, associando-se ao sindicato,
você ajuda a combater os maus patrões e ainda tem benefícios exclusivos.
O sindicato é o seu único e legítimo instrumento de luta contra as péssimas
condições de trabalho e aos baixos salários. Saiba que, muitos dos benefícios que você tem hoje, são frutos da luta sindical de companheiros que

ousaram enfrentar o poder econômico e conquistaram uma jornada de trabalho mais humana, proteção à mulher e à maternidade, descanso semanal
remunerado, proteção ao menor, entre vários outros. Então não perca mais
tempo, procure o seu diretor ou venha até o sindicato e traga a sua ficha de
associação.

