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Editorial

SINDICATO PROMOVE
SEMINÁRIO SOBRE CONJUNTURA
POLÍTICA E ECONÔMICA

POR IGUALDADE E JUSTIÇA
Companheiros e companheiras, na semana
passada, um estudo feito pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que a
renda no Brasil nunca esteve tão concentrada
nas mãos das elites brasileiras. Nada menos do
que 10% da população mais rica recebe o
mesmo que os 80% mais pobres. Isso é um
absurdo, uma enorme injustiça histórica e a
grande causa da desigualdade que impede o
crescimento do país e que precisa ser combatida.
Para combater esse problema, precisamos de
um novo projeto para o Brasil. Um projeto que
promova o desenvolvimento; atraia empresas e
investimentos; que gere empregos; valorize os
trabalhadores e trabalhadoras com salários
justos; que melhore a qualidade dos serviços
públicos essenciais ao cidadão, mas principalmente de nossas escolas para preparar os
jovens para o mercado de trabalho. Enfim, um
modelo de governo que ataque as raízes dos
problemas do nosso país. Aí sim, conseguiremos
acabar com essa concentração de renda e construir um país mais justo e que ofereça um futuro
para as novas gerações.

Com o auditório do Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira lotado, no último dia 14 de abril, o nosso
Sindicato promoveu o seminário com o tema “Conjuntura Política e Econômica e os Reflexos na
Classe Trabalhadora”, ministrado pelo Secretário Geral Nacional da Força Sindical,
João Carlos Gonçalves, o Juruna.

Temos que nos lembrar que a construção
desse novo país, passa pelas nossas mãos. Este
ano teremos eleições e muitos candidatos virão
pedir o nosso voto. É muito importante analiar as
propostas e história de cada candidato para
então escolher aquele que valorize a classe trabalhadora, combata a desigualdade e construa um
país de oportunidades e desenvolvimento.
Temos ainda pouco mais de cinco
meses para as eleições, tempo suficiente para
fazer as nossas análises e escolhas com consciência e responsabilidade e construir, juntos, uma
País melhor para todos nós.

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

O sindicalista fez um breve histórico sobre as lutas brasileiras e as conquistas políticas e sociais advindas da união
e da mobilização da população e dos trabalhadores e ainda destacou a importância da participação dos trabalhadores na política nacional. “Este ano teremos que fazer escolhas de caráter político e que terão reflexos em toda
a nossa vida e que definirão que tipo de país vamos querer para nós e para as futuras gerações. Portanto, é
muito importante que cada um de nós se informe muito bem, analise propostas e, em outubro, faça a sua
escolha com consciência”, afirmou o dirigente.
Para a Presidente do Sindicato das Costureiras e vice-presidente da Força Sindical Nacional, Eunice Cabral, a
democracia só se constrói com a participação efetiva da população e isso não acontece somente na hora de votar.
“Escolher com consciência é apenas uma etapa do processo democrático. Uma vez eleito, devemos fiscalizar o
trabalho de nossos representantes, para ter certeza de que suas promessas serão cumpridas”, afirmou Eunice.
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EMPREGO! EMPREGO! EMPREGO!

O desemprego é, hoje, o grande obstáculo a ser transposto, o grande
mal a ser debelado do convívio da sociedade brasileira.
São cerca de 13 milhões de trabalhadores que convivem, hoje, com esta
situação sombria e repleta de incertezas, que sofrem com o amargor que
esta conjuntura desfavorável lhes proporciona, forçando-os a assistir,
sem chances de reação, suas contas se acumulando e, muitas das
vezes, o alimento faltando em sua mesa.
Um chefe de família capaz de, com a força de seu trabalho, manter o
sustento de sua família com dignidade e perseverança, honrar seus compromissos e, dentro de suas possibilidades, viver a vida da melhor maneira possível, não teme o amanhã e enfrenta todos os empecilhos de
cabeça erguida. O trabalho enobrece, enquanto sua falta empobrece o
espírito e faz com que a pessoa fraqueje e torne-se presa fácil de uma
série de circunstâncias.
A Força Sindical vem, a cada dia, intensificando sua luta em defesa da
manutenção dos empregos existentes, dos direitos conquistados e pela
geração de novos postos formais de trabalho. Mas, para que nossa lute
alcance seus objetivos, precisamos do apoio irrestrito do conjunto dos
trabalhadores e da sociedade organizada, do governo em todas as suas
esferas e de muito boa vontade política para que medidas efetivamente
eficazes sejam colocadas em prática.

Neste 1º de Maio de 2018, o Dia do Trabalhador da Força Sindical, a
geração de novos empregos será tema recorrente nos discursos dos
dirigentes que participarão do evento. Precisamos, de uma vez por todas,
afastar de nosso meio esse mal que tanto penaliza o conjunto dos trabalhadores e fazer com que o País retome o curso de seu desenvolvimento e
crescimento econômico.
Nossa batalha diária para que todos os trabalhadores brasileiros estejam
empregados formalmente, com carteira assinada e direitos garantidos, não
vai parar. Confiamos no Brasil e acreditamos no povo brasileiro, que nunca
desiste e aprendeu, ao longo dos anos, a defender, com
unidade e determinação, seus direitos.

Paulo Pereira da Silva,
Paulinho da Força
Presidente da Força Sindical e Presidente
da Força Sindical e deputado federal

NOTA DE REPÚDIO A PRISÃO DO EX-PRESIDENTE LULA
Depois de decretada a prisão do ex-presidente, Luís Inácio Lula da
Silva, no último 5 de abril, as principais centrais sindicais do Brasil (Força
Sindical, CTB, UGT, Nova Central e CSB) emitiram uma nota de repúdio,
onde afirmam que o país tem vivido um “clima de perseguição política”
cujo objetivo maior é “extirpar do jogo político qualquer programa que
valorize a área social” e “tirar o ex-presidente Lula da disputa eleitoral de
2018”.
A nota ressalta a trajetória pessoal e política de Lula, destacando que
seu governo foi responsável por uma “incontestável melhoria das condições de vida brasileiras” e finaliza o texto exigindo a liberdade do ex-presidente, como forma de “garantir que o processo eleitoral de 2018 seja
limpo e democrático”.

IMAGENS DO MÊS

Alinhavando
• REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Data: 11/05/2018– Sexta-feira
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

• PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 19/05/2018 - Sábado
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato
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1º DE MAIO
DA FORÇA SINDICAL

No dia 3 de abril, o nosso Sindicato participou do lançamento da tradicional festa do 1º maio da Força Sindical, em frente ao Teatro Municipal,
na Praça Ramos, região Central de São Paulo. Também foi iniciada a
distribuição dos cupons que dão direito a concorrer a 15 carros Hyundai
HB20 0km.
Como acontece todos os anos, o 1º de maio será na Praça Campo de
Bagatelle, zona norte de São Paulo. Será um ato com lazer, mas também
com muita reflexão sobre o destino da classe trabalhadora devido ao
projeto da terceirização e as propostas de reformas previdenciária e
trabalhista.
“Como já tradição do nosso Sindicato e da nossa Central, a Força
Sindical, este evento que além de homenagear e levar muita diversão e lazer para todos os trabalhadores e trabalhadoras, também
convoca todos para a luta”, disse a presidente do nosso Sindicato,
Eunice Cabral.

SINDICATO PARTICIPA
DE ENCONTRO COM
PRESIDENTE DA OAB - SP

A presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral e outros dirigentes
sindicais participaram de um encontro promovido pela nossa Central, a
Força Sindical, com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) – SP, Marcos da Costa, para discutir as mudanças na reforma
trabalhista.
O presidente da OAB disse o momento é muito delicado e que todos
estão preocupados em relação à garantia dos direitos dos trabalhadores
e trabalhadoras, já que a reforma trabalhista completa os seus primeiros
meses de existência.
Já a nossa presidente disse que essa é uma questão para ser debatida
com toda a sociedade sobre os avanços que precisam ser dados no que
diz respeito à geração de novas vagas de emprego, no aumento da
produção industrial e do bem-estar dos trabalhadores (as).

CRISE NO MERCADO DE TRABALHO FAZ RENDA DO
DO BRASILEIRO ENCOLHER
Segundo um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (PNAD Contínua) e divulgada no dia 11 de abril, mostra que a
concentração de renda no Brasil aumentou no Norte, Nordeste, Sul e
Centro-Oeste, mas piorou no Sudeste.
Os 10% mais ricos da população, recebem a mesma quantia que os 80%
mais pobres. Ainda segundo o estudo, em média, a população da região
sudeste perdeu R$ 12 no rendimento mensal real na comparação com o
ano anterior - passou de R$ 2.124 para R$ 2.112, o que representa uma
queda de 0,56%. Já o rendimento proveniente do trabalho caiu R$ 31 no
mesmo período - de R$ 2.268 de R$ 2.237, um redução de 1,36%.
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Você sabia?

COLONIA 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.

TODO 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 profissional 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 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 Natalidade (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.

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 fone: 3329-6376/6312 (Falar com Erika)

Atenção: Para ter direito ao agendamento é necessário ter, no mínimo, dois meses como sócio.

BENEFÍCIO INÉDITO

O trabalhador (a) do vestuário tem muito o que comemorar. O
sindicato conseguiu um excelente e inédito benefício que vai fazer
a diferença no final do mês para todos. É o nosso
VALE COMPRAS NO VALOR DE R$ 50,00 que poderá ser
usado em qualquer loja da Rede Extra para comprar alimentos,
utensílios, material de limpeza para aliviar o orçamento da casa.

