Abril/Maio 2014

•5

Abril/Maio 2014

•6

Um passo na correção do FGTS
dos saldos do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS).
O posicionamento do MP, que entendeu que
o FGTS deve repor a inflação, representa um
grande passo para que se repare a injustiça
que vem penalizando os trabalhadores desde 1999, com perdas geradas na casa dos R$
300 bilhões. E é justamente por isso que o parecer ganha contornos de extrema importância para o fortalecimento da reivindicação,
que é das principais lutas da Força Sindical.
Pela lei atual, os saldos das contas do FGTS são
reajustados pela TR mais juros de 3% ao ano.
Acontece que, desde 1999 (mais de 15 anos,
portanto), a inflação vem superando esse índice (nos últimos anos a TR foi zero, ou bem próxima disto). E ninguém precisa ser economista
para deduzir o que acontece com o dinheiro

Paulo Pereira da Silva - Paulinho da Força
Deputado federal e Presidente Nacional do Partido
Solidariedade 77

O Ministério Público Federal, atendendo solicitação do Superior Tribunal de Justiça,
deu parecer favorável aos trabalhadores à
substituição da Taxa Referencial (TR) por um
índice inflacionário como fator de correção

Secretaria de Esportes
Cultura e Lazer
Prorrogadas as inscrições até
o dia 09 de maio.
Garanta já a participação de seu time!

Inscreva-se!!!

MASSAGISTA!

VEM AÍ A
CAMPANHA
DO
AGASALHO

2014!

Participe
desta ação.

Agora você pode contar com o serviço profissional na área. Especializado
em problemas de ler, coluna, cansaço e dores lombares.
Massagista: Sr. Fernando
De 2ª e 5ª feira das 09h00 as 18h00. Os interessados deverão fazer o
agendamento na secretaria com Érica, Kelly e Paula.

IMAGENS DO MÊS
Reunião de Saúde Segurança
Data: 09/05/14 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar –
Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

Próximo Seminário
Data: 17/05/14 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das
Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

SÓCIO SEGURO FAZENDOA ALEGRIA
DOS (AS) TRABALHADORES (AS)

das contas do Fundo: claro, acaba corroído. A
defasagem, desde 1999, chega a 101%.
Os Sindicatos filiados à Força Sindical recebem diariamente milhares de trabalhadores
que estão interessados em ingressar nas
ações coletivas das entidades sindicais. Estamos entrando na Justiça para recuperar essas
perdas, que são dinheiro dos trabalhadores.
Vale lembrar que, em fevereiro, o Solidariedade, partido que presido em nível nacional,
protocolou, no Supremo Tribunal Federal,
em Brasília, uma Adin (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) solicitando a suspensão imediata da TR nos cálculos das correções do Fundo. Acreditamos que a ação deve
ser julgada em seguida, nos próximos meses.
Corrigir as perdas do FGTS é uma questão
de justiça social!

Todo mês acontecem sorteios pela loteria federal onde todos (as) os (as)
trabalhadores (as) sindicalizados (as) concorrem!
Lembre-se: para participar dos sorteios é preciso estar rigorosamente
em dia com as contribuições sindicais.
Não fique de fora, o (a) próximo (a) ganhador (a) pode ser você!

Confira o depoimento:
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Megafesta do trabalhador
marca o 1º de Maio em São Paulo

“Fui pega de surpresa! Acho que vou começar a jogar na mega sena!”
Adriana Guasti Reis - Empresa: Blush Confecções – Vila Maria (Zona Norte)
"Não esperava o prêmio... Veio numa hora muito boa. A empresa fez festa!"
Welder Augusto da Silva - Empresa: Sulamericana Distribuidora - Zona Oeste

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.

Saúde é coisa séria!

No dia 1º de maio aconteceu a maior
Festa do Trabalhador do Mundo.
Com o tema: Avançar na Democracia com Desenvolvimento Social, o
evento reuniu milhares de pessoas na
Praça Campo de Bagatelle, zona norte de São Paulo.
Lideranças sindicais e políticas marcaram presença neste megaevento
gratuito e que proporcionou a classe
trabalhadora diversas atrações artísticas além de sorteio de 19 Hyundai
HB20 0km.
Os artistas que comandaram a festa
foram: Michel Teló, Jads & Jadson,
André & Adriano, Patati Patatá, Latino, Zé Henrique & Gabriel, Cacau

com Leite, Padre Reginaldo Manzotti, Sam Alves, Lucas Lucco, Rionegro
& Solimões, Sorriso Maroto, Léo Magalhães, João Neto & Frederico, Hugo Pena & Gabriel, Fernando & Sorocaba, Nilton & Nélton, Edson & Hudson, Cristiano Araújo, Pixote e Paula
Fernandes.
Neste ano, a tradicional Festa na Campo de Bagatelle foi realizada exclusivamente pela Força Sindical.
Para o presidente licenciado da Força,
Paulo Pereira da Silva, o Paulinho,
“Não conseguimos avançar em nenhum item da pauta trabalhista. Tudo isso por culpa do governo, que
não faz uma política para beneficiar a

classe trabalhadora”.
Em seu discurso, a presidente do nosso sindicato, Eunice Cabral, que é também vice-presidente da Força, destacou: “Hoje é um dia de comemorações para os trabalhadores; mas,
também, um dia para pensarmos.
Temos que investir mais em educação, na saúde... Temos que pensar o
que queremos para o nosso Brasil”.
Eunice ainda alertou os trabalhadores
para a importância do voto: “É um ano
fundamental, ano de eleição. Temos
que tomar cuidado. É um segundo
para votar e quatro anos para chorar. Essa é a reflexão que deixo para
vocês”, finalizou.
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As doenças relacionadas
ao trabalho e a saúde
dos trabalhares

Nas últimas décadas aconteceram importantes
transformações no mundo do trabalho, relacionadas principalmente à incorporação de novas tecnologias.
Mesmo assim, o número de acidentes e doenças
no trabalho é muito alto!
Segundo a OIT, as doenças relacionadas ao trabalho são responsáveis por cerca de 2,02 milhões de
mortes e por 160 milhões de novos casos de adoecimentos relacionados ao trabalho por ano no
mundo.
No Brasil a situação não é melhor. Quando falamos do setor do vestuário, temos que destacar
que em cada 10 afastamentos do trabalho, 07 são
por problemas causados diretamente por equipamentos inadequados.
Em época de Copa do Mundo não podemos deixar de demonstrar nossa indignação!
Repudiamos a declaração dos últimos dias, na qual
um famoso ex-jogador, conhecido no mundo todo,
banaliza as vidas perdidas em decorrência de acidentes de trabalho nas obras da Copa do Mundo
de 2014, a realizar-se no Brasil. Ao classificar a morte de um operário como “normal, coisas da vida,
nada que assuste”, o ex-jogador, além de ofender
as famílias em luto, fere o direito pelo qual a classe
trabalhadora vem lutando, para legitimar: a garantia da vida, da saúde e da segurança do trabalhador.
É necessário um esforço conjunto para não desqualificar o ocorrido e reduzir a zero o número de
acidentes, que é o mínimo que defendemos. Como embaixador da Copa do Mundo no Brasil,
evento de grande magnitude, e pessoa pública de
grande influência, este cidadão presta um desserviço ao trabalho desenvolvido pela promoção da
saúde e segurança laboral por diversas entidades
e órgãos públicos no país e em todo o mundo.
Nossa luta vai continuar!
Nossa indignação também!
Eunice Cabral
Presidente
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Dia Mundial em Memória
das Vítimas de Acidentes
de Trabalho

28 de abril é o “Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e
Doenças do Trabalho”, em razão de
um acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina nos Estados
Unidos em 1969.
Em todo o mundo ocorrem centenas de milhares de acidentes do trabalho a cada ano. No Brasil, só em
2012 foram registrados 705 mil acidentes de trabalho, gerando 14.755
casos de invalidez permanente e
2.731 mortes.
Esses números representam apenas
uma pequena parte da realidade,
pois se referem unicamente aos trabalhadores vinculados à Previdência Social, não incluindo os servidores públicos estatutários. Além disso, não consideram os milhões de
trabalhadores informais e os autônomos.
A legislação brasileira determina a
notificação obrigatória das ocorrências de acidentes e doenças do
trabalho pelas empresas, no entanto elas descumprem essa exigência,
principalmente quando se tratam
de doenças do trabalho.

Adoecimento gera riscos no ambiente de trabalho
Nos últimos anos vem aumentando
significativamente a ocorrência de
doenças mentais entre os trabalhadores das mais diversas atividades
econômicas. Essa situação se dá em
razão da exigência cada vez maior
por ganhos de produtividade. Os
mecanismos utilizados pelas empresas para cobrança de metas e outras formas de controle da produção caracterizam-se, normalmente,
como prática de assédio moral e violência organizacional, produzindo
grande sofrimento mental levando
frequentemente a quadros de incapacidade para o trabalho.
O Brasil gasta bilhões em recursos
públicos com assistência médica,
benefícios por incapacidade temporária ou permanente e pensões
por morte de trabalhadores vítimas
das más condições de trabalho.
Além disso, tais acidentes e adoecimentos afetam a vida dos trabalhadores não apenas do ponto de vista
econômico, mas também social e
profissional.
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Mudança de hábitos: Garantia de melhoria
na saúde dos trabalhadores (as)
No último dia 26 de abril, no Sítio Escola Itamar Barbosa de
Oliveira, aconteceu o terceiro seminário do ano com o seguinte tema: “Saúde e Cuidados alternativos para o bemestar do trabalhador ”.
A palestra ministrada pelo Professor Rui Pallone, especialista
em Citotrofologia e Neurocibernética, orientou nossas companheiras sobre a importância da mudança de hábitos alimentares e nos afazeres do cotidiano para melhoraria da saúde, autoestima e do rendimento profissional do trabalhador (a). “Tudo mudará na sua vida a partir do momento que você mudar”, afirmou Pallone.
Segundo o professor Rui, seus estudos são voltados para a correção do desequilíbrio na vida alimentar, emocional e física das pessoas. ‘‘Quando se alcança este equilíbrio e harmonia, é possível prevenir-se de diversas doenças e até mesmo auxiliar na
cura de outras’’, afirmou o palestrante.
Para finalizar, nossa Presidente Eunice Cabral falou da importância da presença dos trabalhadores nos seminários promovidos
pelo Sindicato, sempre abordando temas que vão de alguma forma contribuir para o bem-estar dos companheiros.
“Palestras desse nível são muito importantes. Portanto, é
fundamental vocês estarem sempre vindo aqui desfrutar da
hora extra do conhecimento”, finalizou Eunice.
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8ª Marcha da Classe Trabalhadora
reúne mais de 40 mil pessoas em São Paulo
Para a presidente do nosso sindicato, Eunice Cabral a Marcha foi um momento em que os trabalhadores trouxeram
para as ruas a sua pauta de reivindicações e que, com certeza, servirá para pressionar o Executivo e o Congresso Nacional a retomar o diálogo. “O Congresso tem de aprovar a
nossa pauta. Esse é o momento. Em ano eleitoral, eles vêem atrás de voto e para ter voto de trabalhador (a) tem de
atender a pauta da classe trabalhadora".
Nossa categoria foi presença de destaque na mobilização.

A Praça da Sé mostrou na manhã da quarta-feira, 09 de
abril, ser mais uma vez o espaço para as grandes mobilizações dos trabalhadores. Desta vez foi a 8ª Marcha da Classe Trabalhadora realizada pelas Centrais sindicais e que
trouxe para a Praça mais de 40 mil trabalhadores mobilizados para divulgar a pauta de reivindicações para os setores
público e privado. Foi um belo espetáculo de cidadania e
um momento em que a democracia tomou conta das ruas.
A 8ª Marcha teve início da Praça da Sé e se deslocou até a
Avenida Paulista, onde foi finalizada em frente ao MASP –
Museu de Arte de São Paulo. Durante todo o percurso, as lideranças sindicais e os trabalhadores aproveitaram a oportunidade para destacar e apresentar as bandeiras de luta da
classe trabalhadora.

• 10% do PIB para a educação
• 10% do Orçamento da União à saúde
• Reforma agrária e agrícola
• Regulamentação da Convenção 151 da OIT (Negociação
coletiva no setor público)
• Combate à demissão imotivada, com aprovação da Convenção 158 da OIT
• Igualdade de oportunidades e de salários entre homens
e mulheres
• Valorização das aposentadorias
• Redução dos juros e do superávit primário
• Correção e progressividade da tabela do Imposto de Renda
• Não ao Projeto de Lei 4330, da terceirização
• Transporte público de qualidade
• Fim dos leilões do petróleo

Confira a pauta completa da marcha:
• Manutenção da política de valorização do salário mínimo;
• Redução da jornada de trabalho para 40 horas, sem redução de salário.
• Fim do fator previdenciário

Trabalhadores (as) da Suburban
conquistam PLR Retroativa
Após várias negociações entre sindicato, comissão de trabalhadores e
empresa, a SUBURBAN INDÚSTRIA COMERCIA ROUPAS LTDA aceitou pagar a participação dos lucros e os resultados de 2014 baseados em absenteísmo e assiduidade.
O valor a ser pago é de R$ 364,00 (Trezentos e sessenta e quatro reais)
com referencia ao ano de 2013.
No total os (as) trabalhadores (as) receberão um total de R$ 747,00 referente aos dois anos negociados baseados na lei 10.101.

Ação Cidadania agita a Categoria!
O dia 06 de abril foi marcado por mais um Ação Cidadania. Foi um dia onde os serviços
oferecidos garantiram momentos de descontração e alegria. Além dos cuidados com a
saúde, beleza, e bem estar, entre outros, sorteios de brindes e o tão esperado sorteio do
“Sócio Seguro” no valor de mil reais. Confira os melhores momentos:
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