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Editorial

O TRABALHADOR ESTÁ 
SENDO ENGANADO

    Antes da aprovação da reforma trabalhista, o 
governo fez uma maciça campanha publicitária 
explicando os benefícios do Projeto de Lei (PL) 
que altera (para pior) diversos pontos da nossa 
CLT. Mas, na verdade, o que esses grupos de 
parlamentares patrocinados pelos grandes 
empresários querem é acabar com as entidades 
que representam os trabalhadores e que são 
conhecidos como os únicos instrumentos legíti-
mos de luta contra as más condições de trabalho 
e a retirada de direitos dos trabalhadores, os 
sindicatos. 
    O material que foi divulgado em diversas 
mídias fez com que o trabalhador tivesse uma 
visão distorcida do assunto e muitos caíram 
neste conto do vigário. Essa reforma trabalhista 
apenas retira direitos da CLT que foram historica-
mente conquistados com muita luta. E o pior, 
além de fazer o trabalhador acreditar que a tal 
“reforma” é uma coisa boa, outros problemas de 
maior gravidade são esquecidos. Como os 
trilhões em impostos pagos pela população, as 
altas taxas de desemprego, as denúncias de 
corrupção envolvendo os parlamentares que 
votaram a favor da PL entre outros. 
    Portanto, o objetivo desta campanha foi fazer 
uma lavagem cerebral fazendo com que a popu-
lação fique contra os sindicatos e que o fim da 
contribuição sindical obrigatória é uma coisa boa, 
o que não é verdade. A elite dominante quer 
acabar com a representação e a proteção dos 
trabalhadores, deixando-os totalmente vulnerá-
veis e com caminho aberto para a precarização 
das relações trabalhistas.
    Por isso, companheiros e companheiras, não 
caiam nesta armadilha. Inúmeras conquistas já 
foram cortadas e agora querem patrocinar o fim 
do sindicalismo e que o trabalhador se afaste dos 
seus sindicatos. E quem ganha com isso? Exata-
mente essas grandes empresas que patrocinam 
a maioria do Congresso.
Não sejam enganados!

    Os trabalhadores da nossa categoria lotaram o nosso Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira no 
último dia 22 de julho, em Mogi das Cruzes, para assistir o seminário com o tema o “aumento da violên-
cia e a Cracolândia” com o palestrante, o Tenente Coronel da Polícia Militar Luiz Marcelo Filogonio. 

No final do evento, Eunice fez um relato sobre a campanha 
salarial. “Usando a desculpa da crise, os patrões não 
querem dar aumento, o que é inaceitável. Diante disso os 
trabalhadores decidiram, por unanimidade, votar pela 
continuidade das negociações, até que os patrões ofere-
çam uma proposta decente ao sindicato”.

 O Coronel fez um panorama geral sobre as drogas e seus 
efeitos, principalmente sobre o crack. “O crack ganhou 
popularidade por causa do preço baixo, pode causar 
dependência logo na primeira experiência de uso e seus 
efeitos são inúmeros e terríveis como, por exemplo, 
queima de neurônios, aumento das chances de ataque 
cardíaco e derrame cerebral. Por isso, a prevenção é a 
melhor arma contra este mal”, afirmou.
    

A presidente do nosso sindicato, Eunice Cabral, ressaltou 
a importância desse tema dentro da sociedade. “Todos 
precisam de informação para saber lidar com um 
problema dessa natureza.  Por isso o nosso sindicato 
trouxe um pouco de luz sobre um assunto tão delicado 
para inúmeras famílias e esse tipo de informação, nos 
esclarece e orienta sobre como agir nestes casos”.
    

SINDICATO PROMOVE SEMINÁRIO 
SOBRE DROGAS E VIOLÊNCIA



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

    O Brasil atravessa um momento ímpar em sua curta vida. Afinal, são apenas 
517 anos pós-descobrimento. Mas nada justifica a atual situação que viven-
ciamos, de crise econômica, política, institucional e social, que tanto penaliza 
principalmente aqueles que são maioria absoluta da população: os trabalha-
dores, justamente a parcela que mais fez, e ainda faz, pelo desenvolvimento 
da Nação.

    E um dos maiores culpados pela atual situação, de incertezas e desempre-
go, são, sem dúvida, os juros, que o governo insiste em manter nas alturas 
contrariando, assim, os anseios de todo um povo que, injustamente, não tem 
o respaldo da parte daqueles por nós escolhidos para nos representar.

    Os juros nas alturas são um dos grandes responsáveis pelo caos econômi-
co que hoje vivenciamos – e que julgávamos ter superado no pós-2008, início 
da crise econômica mundial. Tudo em consequência dos frequentes desacer-
tos cometidos pelo governo à frente, ao longo de anos, da condução política 
da economia nacional.

    Temos, hoje, mais de 14 milhões de desempregados no País. Um contin-
gente apavorador de pais e mães de família que perderam a fonte do sustento 
de suas famílias. O crédito continua caro e proibitivo. E o governo segue 

2 OS JUROS ALTOS E A CRISE!
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tentando atirar todo o ônus de seus próprios erros nas costas dos trabalhado-
res, os menos culpados por tudo o que aí está.

    Nos próximos dias 25 e 26 o Copom estará novamente reunido para definir 
como vai ficar a taxa de juros para os próximos 40 dias. Esperamos que, 
desta vez, o Copom abandone o seu conservadorismo crônico e a reduza de 
forma contundente os malefícios que os juros altos representam para a 
retomada do crescimento econômico do País.

    A Força Sindical, como sempre o fez, estará 
vigilante nas ruas pressionando o Copom 
para que, enfim, o conjunto dos traba-
lhadores seja ouvido. Juros menores 
geram postos de trabalho, atraem investi-
mentos e alimentam a esperança do povo. 
Mantê-los nas alturas é desfilar pela contramão 
da história, dar asas ao azar e punir quem 
verdadeiramente faz a história: os trabalhadores 
brasileiros!

    Com muita alegria, aconteceu no dia 30 de junho o arraial do 
nosso Sindicato que reuniu companheiras e companheiras em 
uma festa para lá de animada sô! 

    O nosso arraial levou muita diversão e o 
clima de festa junina contagiou o público que 
ainda teve muito cachorro quente, pipoca e 
quentão para animar ainda mais a festa. 
Veja algumas fotos do nosso “arraia”. 

TRABALHADORES TRAÍDOS

ARRAIAL DO SINDICATO

    Na semana passada, por 50 votos a favor, 26 contra e uma abstenção, o 
Projeto de Lei da Câmara 38/2017 que altera vários pontos da CLT foi aprova-
do. Com a reforma, haverá grande precarização das condições de trabalho, 
como a possibilidade de grávidas e lactantes trabalharem em locais insalubres, 
homologação sendo feita na própria empresa sem a presença do sindicato para 
defender o trabalhador entre várias outras mudanças.
    A presidente do nosso Sindicato Eunice Cabral criticou a decisão do Senado, 
que virou as costas para os trabalhadores e olhou apenas para os interesses 
dos patrões. “Lutamos incansavelmente contra essa reforma absurda, 
organizamos manifestações, falamos com o trabalhador, fizemos vários 
encontros com parlamentares e integrantes do governo para mostrar 
como os trabalhadores ficarão vulneráveis com a nova lei. Mas, infeliz-
mente, todos se mostram insensíveis às nossas argumentações”.

A HORA É DE UNIÃO. TRABALHADORES E SINDICATO TÊM QUE 
CONTINUAR UNIDOS PARA EVITAR ABUSOS E MANTER SEUS DIREITOS
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    A crise econômica e política que assola o Brasil não paralisou a nossa campanha 
salarial. Estamos diariamente nas portas de fábrica mobilizando a categoria, reunindo 
com os patrões para conseguir melhorar a proposta deles, mas eles estão intransigentes, 
usando a crise como desculpa. Mas isso não abala a nossa luta pelo aumento.
Para a presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral, o momento é de união.

Sabemos que o país está em crise, mas o trabalhador não 
é o culpado diante da dificuldade dos patrões em negociar 
um real aumento para a categoria. Vamos continuar a 
costurar e produzir e, queremos a nossa justa parte. 
O momento é de consciência e de união. 
Não aceitaremos a crise como desculpa.

Centrais sindicais fazem 
ato contra a alta dos juros
    No dia 25 de julho, as principais centrais sindicais do País incluindo 
a nossa Central, a Força Sindical fizeram um ato contra a alta dos 
juros, em frente à sede do Banco Central, na Avenida Paulista, em São 
Paulo. A presidente do nosso Sindicato Eunice Cabral disse que os 
juros altos prejudicam a geração de empregos. “Para combater o 
desemprego é preciso baixar os juros e facilitar o crédito para as 
pequenas e médias empresas”, disse Eunice.
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Você sabia?

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em caso de morte, invali-
dez permanente total ou parcial causada por acidente ou doença adquiri-
da no exercício profissional do empregado (a), seguidas as determina-
ções 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 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.

TODO ASSOCIADO (A) TEM DIREITO:
(CLÁUSULA 31 DA CONVENÇÃO COLETIVA)

    A melhor resposta que o trabalhador (a) pode dar a essa reforma é 
associando-se ao sindicato, comparecendo às assembleias e denun-
ciando as práticas abusivas de alguns maus patrões. Além disso, o 
trabalhador sindicalizado e seus dependentes têm vários benefícios e 
vantagens exclusivas, como colônia de férias, atendimento odontoló-
gico, descontos em cursos e faculdades, entre vários outros. Fortale-
cendo a sua entidade, você garante a sua proteção contra os pontos 
nocivos da reforma, amplia a nossa luta, acrescenta mais conquistas 
para o nosso setor  e, consequentemente, melhora a qualidade de 
vida de todos.  

SINDICALIZE-SE

Alinhavando

NÃO PERCA MAIS TEMPO E ASSOCIE-SE!

•  Reunião de Organização no
 Local de Trabalho
   Data: 11/08/2017– Sexta-feira
      Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
      Horário: das 18h00 as 19h00

• Próximo Seminário 
   Data: 19/08/2017 - Sábado
      Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
      Saída: 07h00 da sede do sindicato


