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Editorial
O voto é o nosso
instrumento de luta

Política é discutida em seminário
promovido pelo Sindicato
No último sábado (19) aconteceu mais um seminário promovido pelo nosso
Sindicato, no Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das Cruzes.
O tema foi “A Classe Trabalhadora sobre o Impacto das Eleições 2018”
com o companheiro Sergio Luiz Leite, o Serginho, presidente da Fequimfar
e 1º secretário da nossa Central, a Força Sindical.

Companheiros e companheiras, devido aos
últimos acontecimentos no País, como os escândalos e denúncias de corrupção, a maioria da
população se distanciou do debate e do dia a dia
da política nacional, o que é muito ruim para o
Brasil.
O distanciamento da população com a política
pode trazer consequências terríveis. Isso porque,
deixando de participar da vida política da cidade,
do estado e do próprio país, deixamos os maus
políticos à vontade para fazer o que quiserem,
votando e criando leis exclusivamente do interesse deles. E o resultado é a falta de hospitais e
postos de saúde, de médicos, professores,
policiamento, enfim de todos os serviços básicos
e essenciais para a população. E não é só. Um
Congresso como o atual, formado pela maioria
de empresários, nunca voltará seus olhos para
as necessidades do trabalhador. É só ver como
foi votada e aprovada a reforma trabalhista no
ano passado. E em breve, será a vez da reforma
da Previdência que voltará ao foco. Portanto,
temos que estar muito atentos nos processo
eleitoral e escolher bem nossos candidatos.
Por isso o nosso Sindicato investe muito em
informação com seminários, encontros, palestras
que sempre contribuem para nossos companheiros e companheiras criarem um senso crítico
dentro do universo político. Vamos começar a
mudar a história do Brasil nestas eleições fazendo as escolhas certas. Esta é a hora de nos
unirmos e intensificar a nossa luta.

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 palestrante deu um panorama sobre as eleições de 2018 e alertou os nossos companheiros
e companheiras presentes sobre o atual momento do País e o impacto que uma escolha equivocada pode trazer para toda a sociedade. “Veja a situação que nós estamos passando agora. O
ataque às leis trabalhistas, os patrões querendo o fim dos sindicatos, os mais de 12 milhões de
desempregados, a falta de confiança da população na política. Tudo isso é reflexo do voto
descompromissado. Por isso temos que analisar cada candidato para evitarmos situações
como esta que vivemos atualmente”, explicou Serginho.
A presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral, disse que não podemos parar esta luta. E
mesmo com o desmanche das leis trabalhistas, a classe deve se manter unida. “Alguns maus
patrões querem se aproveitar da situação para aumentar seus lucros às custas da precarização dos nossos direitos. Mas a união é o combustível para vencermos qualquer obstáculo”.
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Por que ser sindicalizado

Para que todos possam entender a importância de ser sindicalizado, o primeiro
passo é entender o que representa um sindicato ao conjunto de trabalhadores. Um
Sindicato é um grupo de pessoas que representam um mesmo grupo trabalhista
dentro de uma empresa, uma categoria, seja em nível regional, municipal ou
estadual.
Seus principais objetivos, entre outros, são a defesa dos interesses econômicos,
profissionais, políticos e sociais de seus representados; organizar manifestações,
paralisações e greves objetivando salários dignos e melhores condições de trabalho para o conjunto de trabalhadores; realizar atividades direcionadas ao aperfeiçoamento profissional de seus associados, como reuniões, palestras e cursos; e
conseguir convênios para a concessão de benefícios.
Somente organizados em suas entidades representativas de classe os(as) trabalhadores(as) vão ser fortes para promover negociações que visem o atendimento
de suas reivindicações coletivas. Mas não basta ser apenas sindicalizado... é preciso muita unidade e participar ativamente das lutas por novas conquistas, manutenção dos direitos já existentes e sua ampliação.
A relação entre capital e trabalho está, há tempos, fragilizada, e nós enfrentamos
forças poderosíssimas e com outros interesses que não os dos trabalhadores. Sem
uma representação efetiva, um trabalhador, sozinho, torna-se uma presa bastante
fácil para os maus patrões.

O Sindicato é o autêntico e legítimo representante e a expressão máxima dos trabalhadores por ele representados. Mas quem torna uma entidade sindical forte e atuante
são os próprios trabalhadores, com seu apoio e sua participação efetiva nas demandas levadas adiante por sua entidade sindical.
Se você já é associado de sua entidade sindical, participe ativamente da luta pelas
bandeiras defendidas pelo seu Sindicato representativo. Se você ainda não é filiado
ao seu sindicato, associe-se. Venha participar e somar forças na luta por dias melhores para a classe trabalhadora. O conjunto dos trabalhadores, a sua entidade sindical
e o movimento sindical como um todo só terão a ganhar com as conquistas que certamente virão.

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

Sindicato participa do 1º de maio da Força Sindical
O nosso Sindicato esteve presente no 1º de maio da Força Sindical que
aconteceu na Praça Campo de Bagatelle e reuniu cerca de 500 mil pessoas.
O evento contou com diversas lideranças sindicais e políticas que falaram
sobre o atual momento que o País vem atravessando. Além de shows de
grandes artistas da nossa música e sorteio de carros 0km.
Para o deputado federal e presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da
Silva, “o 1° de Maio da Força Sindical tratou principalmente neste ano,
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da luta pelos empregos e de da criação de programas que visem o crescimento econômico do País, que gerem emprego e que reduzam a taxa de
juros. No ano passado barramos a reforma da Previdência, e temos de
ficar alertas se voltarem a insistir com esta proposta”.
A presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral, disse que o momento é de
reflexão e de pensar um futuro melhor para o Brasil. “Não temos muito que comemorar neste 1° de Maio, mas temos muito que refletir que Brasil queremos no futuro”.

Alinhavando
• PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 16/06/2018 - Sábado
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato
• REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO
Data: 22/06/2018
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

Greve SINTRACON
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A CONACCOVEST E SINDICATOS FILIADOS
PRESENTE NA CONFERÊNCIA DA INDUSTRIALL

A Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor
Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados (CONACCOVEST) esteve representada pela presidente, Eunice Cabral no Panamá para a 2ª Conferência
Regional da América Latina e Caribe da IndustriAll Global Union. Com o
tema “Promover a Igualdade de Gênero”, foi discutido soluções para que
tenhamos uma sociedade, onde homens e mulheres gozem das mesmas
oportunidades, rendimentos, direitos e obrigações em todas as áreas. “Em
pleno século 21, ainda temos que enfrentar este problema, onde
conseguimos grandes avanços, mas estamos longe do ideal. Por isso
a importância deste evento”, explica Eunice.

SINDICATO PROMOVE CURSO DE CIPA
Mantendo a nossa tradição de investir na formação dos nossos companheiros e companheiras, o nosso Sindicato formou mais uma turma no
curso de CIPA. Durante cinco dias, os alunos tiveram contato com diversos
temas que envolvem a Norma Regulamentadora de número 5 (NR-5),
reforma trabalhista, além do conteúdo prático.
“Quero agradecer a todos os novos cipeiros e cipeiras e o empenho
de toda a diretoria e assessoria do nosso Sindicato. Que vocês sejam
agentes multiplicadores dentro das suas empresas e colaborem para
o desenvolvimento da nossa categoria”, disse a presidente do nosso
Sindicato, Eunice Cabral.

GREVE DO SINTRACON-SP TEM APOIO DO
SINDICATO DAS COSTUREIRAS DE SP E OSASCO
SINDICATO PROMOVE REUNIÃO
DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

O nosso Sindicato está ao lado do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil de São Paulo (Sintracon – SP) na sua campanha salarial. A categoria esteve paralisada desde o dia 15 de maio, mas
deram uma trégua para que os patrões possam repensar a sua proposta de
aumento salarial.
Apoiamos o companheiros (as) da construção civil, porque acreditamos que
este é o momento da classe trabalhadora se unir contra a precarização das
condições de trabalho.

No dia 11 de maio, o nosso Sindicato promoveu mais um encontro sobre
Saúde e Segurança na sede da entidade. Em homenagem ao Dia das
Mães, o tema foi as “5 linguagens do amor” com a Life Coach, Dulce
Ferreira. “Essas mulheres merecem todas as homenagens do mundo.
Parabéns a todas essas guerreiras”, disse a presidente do nosso
Sindicato”, Eunice Cabral.

TRABALHADOR(A) VEJA OS PONTOS DA REFORMA TRABALHISTA QUE RETIRA NOSSOS DIREITOS
FIM DA ASSISTÊNCIA GRATUITA NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Como não há mais a necessidade da rescisão do contrato de trabalho ser
homologada no sindicato ou no Ministério do Trabalho, o trabalhador perde a
assistência gratuita que verificava se as verbas pagas pelo empregador na
rescisão estavam corretas.
AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA COLETIVA SEM INTERVENÇÃO SINDICAL
Até então, a maior parte dos tribunais trabalhistas vinha entendendo que a
demissão coletiva somente poderia ocorrer depois de feita uma negociação
entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores, para atenuar as consequências das rescisões, já que, diante do número de afetados, a dispensa coletiva
costuma ter grande impacto social. Com a reforma, a dispensa coletiva pode

ser realizada nos mesmos moldes da individual, ou seja, sem negociação com o
sindicato e sem medidas que atenuem seu impacto na sociedade.
PERMISSÃO PARA NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE CONDIÇÕES MENOS BENÉFICAS
AO TRABALHADOR DO QUE AS PREVISTAS EM LEI
Foram ampliadas as matérias que podem ser objeto de negociação coletiva,
sendo possível, inclusive, que sejam estipuladas condições mais prejudiciais ao
trabalhador do que aquelas previstas em lei. Por exemplo, a prorrogação da
jornada de trabalho em ambiente insalubre somente era possível mediante autorização do Ministério do Trabalho. Com a reforma, basta que essa prorrogação
seja prevista em norma coletiva.
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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.

