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Editorial
E QUE VENHA 2018
Companheiros e companheiras, o ano de 2017
vai ficar marcado pelo maior ataque aos direitos
dos trabalhadores da nossa história. Foi a lei da
terceirização ilimitada, a reforma trabalhista, a
nova definição de trabalho escravo, a tentativa
de reforma da previdência...
E tudo isso num ambiente de desemprego
recorde e crise política e econômica. Por isso,
nesta reta final de 2017 e de início de 2018 quero
convidar a todos para uma profunda reflexão
sobre o nosso futuro.

O nosso Sítio Escola foi palco do grande evento de confraternização dos trabalhadores
(as) do vestuário no dia 16 de dezembro. O evento contou com a participação da vereadora Adriana Ramalho e de centenas de companheiros (as) que lotaram o sítio e aproveitaram o dia de sol na piscina, com churrasco, futebol e muita diversão.

Toda a mudança passa pelas nossas mãos. Ou
melhor, pela classe trabalhadora. Este ano
teremos eleições gerais e, mais uma vez, a
oportunidade de promover uma grande mudança
no país. Pensem bem. Todas essas reformas e
mudanças na Lei que nos prejudicaram foram
aprovadas por um Congresso Nacional composto, majoritariamente, por representantes da
classe mais rica do Brasil, os grandes empresários latifundiários, banqueiros. E nós temos
apenas cerca de 40 representantes no legislativo. É muito pouco. Assim só a vontade dos poderosos é que será feita. E é por isso que a mudança está na ponta dos nossos dedos.
Para mudar o país e promover a justiça social,
temos que mudar o Congresso, elegendo deputados(as) e senadores (as) que tenham compromisso conosco, que olhem por nós, que somos a
maioria da população e que, com o nosso trabalho, impulsionamos o país para frente.
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Grupo Gil Farra garantiu descontração e aleg
para todos.

Sol e piscina, combinação perfeita

Por isso, fiquem bem atentos. Este ano vários
candidatos vão pedir o nosso voto e devemos
analisar sua história e propostas para votar com
consciência e dar um novo rumo para o nosso
Brasil.
Mudar só depende de nós. Um excelente 2018
a todos, com muita fé e garra na 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

As mulheres mostraram seu talento com a bola

Aldeia do Futuro cuidando da recreação e pintura
de rosto da garotada
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O País que queremos!

Nosso País vem enfrentando sérios problemas, frutos de equívocos cometidos ao longo dos anos. E as consequências estão aí: juros altos, crédito caro,
falta de investimentos no setor produtivo, baixo consumo, mais de 12 milhões
de desempregados, crianças e jovens fora das escolas, falta de moradias. E
setores vitais para que qualquer País do mundo se desenvolva plenamente,
como educação e saúde, por exemplo, seguem por aqui sem a devida atenção daqueles que detêm o poder.
Entendemos que a educação é uma das “molas propulsoras” de qualquer
sociedade civilizada, ferramenta indispensável na formação de “peças” capazes de alavancar o importante trabalho de criação, afastando nossas crianças
e jovens das armadilhas que as ruas oferecem como aprendizado.
Investir na educação, oferecer serviços de saúde que atendam àqueles que
deles necessitem, manter os postos de trabalho existentes e gerar novos,
entre outras demandas, são fundamentais para o desenvolvimento pleno do
País.
A união dos trabalhadores, de todos os ramos de atividade, é fundamental
para que ultrapassemos os obstáculos e, tijolo por tijolo, possamos reconstruir
o Brasil. Não será penalizando a classe trabalhadora com a redução de direitos trabalhistas e previdenciários que as coisas começarão a funcionar corre-

tamente. Temos de ir à luta, sair às ruas, participar de assembleias nas portas
de fábrica, atos e manifestações para demonstrar toda a nossa força protestando e reivindicando melhoras efetivas.
Nosso intuito é um Brasil igualitário e justo socialmente, com o acesso de
todos os brasileiros à educação, à saúde, à segurança, moradia digna e à
nossa própria sobrevivência. Mas tudo aquilo o que almejamos não pode ficar
esquecido no campo da utopia, pois nada cai do céu!
Para alcançarmos o País que queremos, nós, dirigentes sindicais, trabalhadores e setores organizados da sociedade, temos de nos empenhar nas lutas
que sabemos necessárias para a solução dos problemas,
sejam eles quais forem, e caminhar, resolutos, rumo à
retomada do nosso crescimento econômico.

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

SINDICATO PARTICIPA DE ATO CONTRA A ALTA DOS

JUROS

O nosso sindicato, juntamente com a nossa Central, a Força Sindical, participou de
um ato em frente ao Banco Central no dia 06 de dezembro, na Avenida Paulista contra
os juros altos. A manifestação aconteceu no dia em que o Copom (Comitê de Política
Monetária) divulgou a nova taxa básica de juros (Selic).
“Essa queda nos juros foi insignificante, o Banco Central tem que saber que
a redução na taxa básica de juros, funciona como um estímulo para a criação de
novos empregos e para o aumento da produção no País. O Banco Central
mostra que está do lado dos patrões e não dos trabalhadores e trabalhadoras”,
disse a presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral.

IMAGENS DO MÊS

Alinhavando
• REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL
DE TRABALHO
Data: 09/02/2018– Sexta-feira
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

• PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 24/02/2018 - 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 335 - Dezembro/2017 - Janeiro/2018
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Campeã feminina Lutestil

Vice-campeã feminina Suburban

Quarto colocado masculino Erre Erre

Terceiro colo

cado mascu

lino Magic

ão masculino

Innocence campe

Vice-campeão masculino Coqueta

PRESSÃO DO MOVIMENTO SINDICAL E DA SOCIEDADE
OBRIGA GOVERNO ADIAR REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Depois de várias manifestações públicas, como a última organizada pela
nossa Central Força Sindical no dia 05 de dezembro em frente à Superintendência do INSS, o Governo foi obrigado a adiar a votação da reforma da Previdência para o ano que vem. “O adiamento foi uma grande vitória dos trabalhadores(as) e da sociedade, mas a luta contra a reforma ainda não
acabou. Vamos continuar firmes e mobilizados contra esse absurdo.
Voltaremos às ruas sempre que for necessário”, afirmou nossa Presidente
Eunice Cabral.
O governo fez de tudo para que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
287/2016 fosse votada ainda este ano, mas não conseguiu os 308 votos
necessários no Congresso para aprovação do projeto. Na Câmara, a Proposta
tem que ser aprovada pelos deputados em dois turnos, para então seguir para
apreciação e votação no Senado.

Goleiros menos vazados Gabriel da Magic
e Rogério da Innocence

Artilheiro (10 gols) Carlos da Innocence

DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO DOS HOMENS
PELO FIM DA VIOLÊNCIA

O dia 6 de dezembro é um dia muito importante para o nosso Sindicato.
Nesta data celebramos o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim
da Violência contra as Mulheres, também conhecido como o Dia do Laço
Branco. O objetivo desta data é conscientizar a sociedade sobre o papel que
precisam desempenhar para colaborar com o fim da discriminação e violência
contra as mulheres.
A presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral, esteve em Brasília recentemente alertando e cobrando, o poder público, principalmente no Congresso,
políticas em defesa das mulheres.
“Em pleno século 21, sabemos que os casos de violência contra as
mulheres são alarmantes. Por isso a importância dessas datas que conscientizem a sociedade sobre questões os direitos das mulheres”, disse
Eunice Cabral.
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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, 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.

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.

