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MANIFESTAÇÃO
SINDICATO DAS COSTUREIRAS DE
SÃO PAULO E OSASCO PRESENTE !!!
O QUE ESPERAR DE 2019?
Após três anos consecutivos de demissões e o
auto índice de trabalhadores na informalidade, o
pais deu um sinal de crescimento na economia
em 2018. Conforme dados do Cadastro Nacional
de Emprego e Desempenho (Caged), foram criados 529 mil empregos com carteira assinada,
empregos precários, trabalho intermitente e
outros, está muito longe da realidade dos 13
milhões de desempregados. Há pouco mais de
30 dias tomou posse o novo presidente do Brasil,
que durante a sua campanha eleitoral falava em
tirar mais direitos dos trabalhadores para gerar
emprego, isso é um insulto aos trabalhadores
(as), que já ganham muito abaixo da inﬂação,
sofrem no trajeto de casa para o trabalho por
terem um transporte público inadequado e
muito escasso, e em muitas empresas trabalham
com alto índice de insalubridade nos setores.

ATO CONTRA O FIM DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ISTO SIGNIFICA A VOLTA DA ESCRAVIDÃO
NÃO PODEMOS DEIXAR QUE NOSSOS DIREITOS SEJAM AMEAÇADOS.
A NOSSA LUTA É PARA AVANÇAR NÃO REGREDIR.

CONFRATERNIZAÇÃO DA FAMÍLIA DO
VESTUÁRIO E TORNEIO DE FUTEBOL
No último Dia 15/12/18 no Sítio Escola Itamar
Barbosa de Oliveira encerramos 2018 com a confraternização da família do Vestuário. Esteve presente o sr. Guilherme assessor e representando a
vereadora Adriana Ramalho e o presidente da
Força Sindical e Presidente do Sind. dos Metalúrgicos De São Paulo, Miguel Torres que Junto a
nossa Presidente Eunice Cabral deu o pontapé
Inicial no futebol Feminino. Os trabalhadores (as)
puderam desfrutar de muito Lazer com Seus Familiares como; piscina, futebol, música, churrasco. A
ONG Aldeia do Futuro com Sua Equipe de Entretenimento ﬁzeram Escultura De Bexiga, Pintura
no rosto alegrando a criançada.
Finalizando com chave de ouro o nosso futebol masculino e feminino que contou com os
times; Sidway, Gangster, Erre Erre, Magic e o
Feminino, Sidway. Sind.costureiras de SP e
Osasco com o Placar;

E o governo ainda quer tirar o que não temos?
Isso sem falar do pacote de reformas que o
governo vai colocar em votação logo nos primeiros dias, onde a Câmara Federal irá voltar a
tão esperada reforma da previdência.
O ano de 2019 não começa muito bem para a
classe trabalhadora, já tivemos cenas devastadoras a pouco mais de três anos na cidade de
Mariana, em Minas Gerais, onde o rompimento
de uma barragem ocasionou a morte de dezenas pessoas. E agora a cena se repete com o
rompimento de outra barragem, em Brumadinho no mesmo estado, só que desta vez com
um número muito maior de vítimas, os dejetos
de mineiros levou tudo que estava a sua frente,
soterrando centenas de trabalhadores e pessoas da comunidade, ainda há muitos desaparecidos, podendo levar a saldo de vítimas alarmante. Só podemos lamentar que fatos como esse
continuem a se repetir sem que se tomem as
providências necessárias para garantir a segurança desses trabalhadores, esperamos pela
apuração e punição dos responsáveis, e que
Deus conforte os familiares das Vitimas.
NÓS SINDICATO E TRABALHADORES(AS)

JUNTOS SOMOS FORTES!

Masculino
Sidway 01 X 02 Gangster
Magic 04 X 03 Erre Erre

Feminino
Sdway 01 X 11 Sind. Cost. de SP e Osasco

SENDO OS VENCEDORES;
MAGIC, GANGSTER E SINDICATO.
COSTUREIRAS DE SP E OSASCO.

Sindicalistas participam de reunião, no México,
do Cômite Executivo da IndustriALL
O presidente da CNTM (Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos),
Miguel Torres, encerrou última
quinta, (29/11/18), sua participação na jornada de ações
sindicais internacionais no
México, em defesa da unidade
global da classe trabalhadora
contra a exploração capitalista, pelo trabalho decente e
pelos direitos.
Miguel Torres, que também preside a Força Sindical e os
Metalúrgicos de São Paulo, também participou da reunião do Comitê Executivo da IndustriAll Global Union,
juntamente com Edson Bicalho (dos químicos) e Mônica

Veloso (vice-presidente da CNTM e membro da Industriall).
Estiveram presentes sindicalistas do brasil entre eles , Eunice
Cabral(presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados- CONACCOVEST e membro da Industriall).
Na ocasião, o presidente da entidade, Jörg Hofman, disse
que o movimento sindical brasileiro não está só na luta
pela democracia e pelos direitos dos trabalhadores.

Reunião de Saúde e Segurança
Data: 08/03/2019– Sexta-feira
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00
Próximo Seminário
Data: 16/03/2019 - Sábado
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

CRESCIMENTO DOS SALÁRIOS TEM PIOR
NÍVEL DESDE CRISE DE 2008, APONTA OIT
O crescimento dos salários no
mundo em 2017 foi o mais baixo
desde a crise ﬁnanceira de 2008,
apesar da reativação econômica
nos países desenvolvidos,
aﬁrmou a OIT (Organização
Internacional do Trabalho). Em
um informe sobre os salários no mundo, a OIT também
constata que as diferenças de salários entre os sexos
persistem em um nível "inaceitável".
As mulheres continuam recebendo cerca de 20% a menos
do que os homens.
Fonte: UOL
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ACORDO DA PLR
2017 / 2018

No dia 01 de Novembro de 2018 às 10:00 horas, o Sindicato das
Costureiras de São Paulo e Osasco, através da diretora responsável pelo setor do bom retiro. Aparecida Carmelita de Sousa
(Carmelita), juntamente com seu assessor, Thiago Santos De
Souza e o apoio do diretor responsável pelo setor da zona norte,
o Sr. Jonas Arcanjo Dos Santos.
Realizaram assembléia juntamente com os trabalhadores da
e m p re s a : S H O U L D E R I N D Ú S T R I A E C O M É RC I O D E
CONFECÇÕES LTDA, a ﬁns de deliberar a deﬁnição das negociações e dar cumprimento a LEI 10.101 PLR, referente aos anos de
2017 e 2018 e eleger novos membros da comissão de fábrica
para elaborar novos planos para PLR 2019.
A reunião chegou na deﬁnição e aprovação por unanimidade
pelos trabalhadores participantes. Com o pagamento da PLR
2017 e 2018 em única parcela para o mês de Abril de 2019.

TRABALHADOR (A) VEJA OS PONTOS DA REFORMA TRABALHISTA QUE TIRA NOSSOS DIREITOS
Trabalho Intermitente (por período) - O trabalhador poderá ser pago por período trabalhado, recebendo pelas
horas ou diária. Ele terá direito a férias, Fgts, previdência e 13º salário proporcionais. No contrato deverá estar
estabelecido o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor do salário mínimo por hora ou à
remuneração dos demais empregados que exerçam a mesma função.
Danos Morais - A proposta impõe limitações ao valor a ser pleiteado pelo trabalhador, estabelecendo um teto para
alguns pedidos de indenização. Ofensas graves cometidas por empregadores devem ser de no máximo 50 vezes o
último salário contratual do ofendido.
Gravidez - É permitido o trabalho de mulheres grávidas em ambientes considerados insalubres, desde que a
empresa a presente atestado médico que garanta que não há risco ao bebê nem à mãe. Mulheres demitidas têm
até 30 dias para informar a empresa sobre a gravidez.

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.

(CLÁUSULA 31 DA CONVENÇÃO COLETIVA)

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 telefone: 3329-6376/6312 (Secretaria).
Atenção: Para ter direito ao agendamento é necessário ter,
no mínimo, dois meses como sócio

BENEFÍCIO INÉDITO
A CONVENÇÃO COLETIVA ENCONTRA-SE
DISPONÍVEL NA SEDE DO SINDICATO.

