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Edição nº 332 - Setembro/ 2017

Editorial

“Que nunca nos falte linha para
bordarmos os nossos sonhos”
Essa foi a grande mensagem deixada pelo companheiro Claudio Prado no nosso seminário
realizado 16 de setembro, no Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das Cruzes.

SINDICATO, 75 ANOS
Este mês, o nosso sindicato completou 75
anos de lutas e conquistas para a nossa categoria do vestuário. Nos anos 90, tivemos nosso
grande marco que foi o acampamento de 128
trabalhadores (as) durante 11 meses na frente da
casa do dono da Calfat, que fechou a empresa e
não pagou seus funcionários. A mobilização só
terminou com o pagamento de seus direitos.
Mais recentemente teve o “caso Zara”, que,
numa operação conjunta com as autoridades,
flagramos trabalho análogo à escravidão e a
empresa foi obrigada a indenizar os (as) companheiros (a). Exemplos de ações do sindicato para
combater alguns maus patrões.

O Presidente Municipal do Solidariedade SP,
coordenador de políticas publicas da fundação 1º
de maio falou sobre a reforma política (tema de
grande importância) para uma plateia de mais de
300 trabalhadoras e trabalhadores que o ouviram
atentamente.
Cláudio Prado falou sobre os modelos de sistema eleitoral que estão sendo discutidos no
Congresso Nacional, bem como das vantagens e
desvantagens de cada um e lembrou aos presentes sobre a necessidade de cada eleitor analisar
bem o perfil, a história e as propostas de cada

candidato para escolher seus representantes no
Poder.
“A maioria dos deputados e senadores defendem os empresários e a maior parte da população é de trabalhadores. Temos que ter essa
consciência na hora de votar”, afirmou.
A presidente do nosso sindicato, Eunice Cabral,
disse “Com apenas 70 parlamentares dos trabalhadores(as), nós sempre teremos dificuldade
para aprovar projetos de lei do nosso interesse.
Já passou a reforma trbalhista e pode acontecer o mesmo com a da previdência”.

Lutar ao lado do trabalhador (a) é a marca
registrada da nossa entidade que tem ainda
muitas outras batalhas importantes, como os
aumentos salariais e avanços na convenção
coletiva, a incansável luta contra o assédio moral
e sexual, a reposição das perdas do FGTS em
2001, os cursos de qualificação e requalificação
profissional que beneficiaram milhares de pessoas, a histórica marcha para Brasília pelo aumento
do salário mínimo, os congressos e seminários
no nosso sítio escola, a fundação da Força Sindical e da Conaccovest, a nova sede própria, a
ampliação do sítio escola e a colônia de férias,
entre vários outras. Enfim lutas e conquistas que
fizeram a diferença não só para o trabalhador (a)
do vestuário.
Vale lembrar, que essa história foi construída
com a participação ativa dos trabalhadores (as).
Não houve, nesses anos, uma só batalha, manifestação ou ato em que a nossa bandeira não
estivesse presente, o que tornou o nosso sindicato um dos mais respeitados e combativos do
Brasil. Mas a luta continua, ainda há muito o que
conquistar. Por isso, podem ter certeza que continuaremos firmes nessa trajetória para promover
a justiça e a igualdade social. Parabéns a todos
nós, trabalhadores e trabalhadoras do vestuário.

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

Parabéns, Sindicato!

75 ANOS

Ao final da palestra do companheiro Claudio
Prado, os participantes foram presenteados com
um delicioso bolo e cantaram “parabéns a você”
para comemorar o aniversário do sindicato.
Um encerramento digno destes 75 anos de lutas
e conquistas.
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Propostas para a geração de emprego

As centrais sindicais Força Sindical, CTB, CSB, Nova Central e UGT estive-

O quadro de desemprego atual no País, apesar da leve melhora, ainda é

ram reunidas, no último dia 4, na sede da Fiesp – Federação das Indústrias do

desesperador. É o grande mal a ser debelado, e tem de ser no menor espaço

Estado de São Paulo, com representantes do empresariado e decidiram, após

de tempo possível. São milhões de famílias brasileiras atingidas pelo desem-

uma análise da atual conjuntura econômica do País, de recessão e desempre-

prego. Algo tem de ser feito, e com urgência, para que o Brasil se recupere e

go profundos, alicerçar o compromisso de agrupar os mais variados segmen-

volte a trilhar o caminho do crescimento e do desenvolvimento humano, social

tos do setor produtivo para que possamos avançar na retomada da geração

e econômico. E com emprego para todos!

de emprego e fomentar o nosso crescimento econômico.
Para tanto, o documento “Uma Pauta para a Retomada do Desenvolvimento

Nossas propostas aí estão! Amanhã estará nas mãos do presidente da

Econômico” foi firmado entre os representantes dos trabalhadores e dos

República, que deverá analisá-las e discuti-las conosco.

empresários, e será entregue nesta terça-feira, dia 12, em Brasília, ao presi-

Queremos o diálogo! Como sempre dissemos,

dente Michel Temer.

não somos coadjuvantes, somos protagonistas,
e, como tal, queremos reescrever a nossa

Entre outros pontos importantes constantes do documento, destacamos a

própria história e oferecer, às gerações

revisão das normas do seguro-desemprego, aumentando de cinco para sete o

futuras, uma vida com mais dignidade,

números de parcelas; o crédito às micro e pequenas empresas (MPEs); ao

igualitária e com justiça social.

microempreendedor individual (MEI); a aceleração da queda da taxa Selic
(juros); a retomada das obras públicas paralisadas, priorizando as com maior
potencial de impacto na produtividade, na economia e no emprego; o equilíbrio dos Refis; a reforma do sistema financeiro; moradias, educação e saúde
de qualidade.

IMAGENS DO MÊS

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

Alinhavando
• INSCRIÇÕES COLÔNIA DE FÉRIAS
ANO NOVO (02/10/17 A 09/11/17)
Sorteio será no dia 10/11/17 as 19h00, somente o
próprio sócio poderá estar presente no sorteio.
O pagamento do sorteado será do dia
13/11/2017 a 17/11/2017
• REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO
Data: 20/10/2017– Sexta-feira
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00
• PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 21/10/2017 - Sábado
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

Uma publicação do
SINDICATO DAS COSTUREIRAS DE SÃO PAULO E OSASCO
Fone: (11) 3329-6300 - Fax: (11) 3227-1969

Presidente: Eunice Cabral Jornalistas: Amélia Cibele S. Eloy - Mtb 77.498/SP,
Mário B. Silva - Mtb 22.798/SP e Rafael Sousa - Mtb 75.135/SP Diagramação e arte: Arte e Imagem
Impressão: Paris Brindes Ltda. Tiragem: 33.000 exemplares Ed. Nº 332 - Setembro/2017
Sede: R. dos Bandeirantes, 388 - Bom Retiro/SP - Site: www.costureirassp.org.br
E-mail: sindicato@costureirassp.org.br
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Sindicato das Costureiras
Este mês o nosso sindicato completou este mês 75 anos de lutas ao lado do trabalhador e da
trabalhadora do vestuário. Na base da organização e da mobilização, construímos, ao longo
desses anos, uma história rica em conquistas para a categoria.
Veja abaixo, algumas de nossas lutas e ações:
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Você sabia?
TODO ASSOCIADO (A) TEM DIREITO:

SÓCIO DO SINDICATO SEMPRE GANHA MAIS
Você sabia que para um sindicato ser forte e ter mais força nas suas lutas, é
necessário que um número crescente de trabalhadores sejam sindicalizados,
assumindo também o papel de sustentar e apoiar essa luta. A união no sindicato torna a luta forte. O trabalhador é o elo de uma corrente construída fraternalmente, seguindo interesses comuns.

(CLÁUSULA 31 DA CONVENÇÃO COLETIVA)

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em caso de morte, invali-

dez 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.

OFTALMOLOGISTA

DENTISTA

PSICÓLOGOS

CLÍNICO GERAL
E PEDIATRIA

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).

Mais informações no site www.costureirassp.org.br ou pelo fone: 3329-6313/6339
Atenção: Para ter direito ao agendamento é necessário ter, no mínimo, dois meses como sócio.

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.

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
ou o que o trabalhador (a) quiser e aliviar o orçamento da casa.

