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Editorial
REFLEXÕES SOBRE A CRISE

É DADA A LARGADA
PARA A CAMPANHA
SALARIAL 2017

No dia 10 de junho centenas de trabalhadores lotaram a sede do nosso sindicato para participar da
assembleia de aprovação da pauta de reivindicações da campanha salarial 2017.

Mesmo no turbilhão da maior crise política da
nossa história, as poucas coisas que continuam
avançando no Congresso é a reforma trabalhista e
da Previdência Social. Essas medidas retiram os
nossos direitos e atinge o coração da única instituição que legitimamente defendem os trabalhadores,
os sindicatos.
Se essas reformas forem aprovadas, irão trazer
graves consequências para nós trabalhadores
como a precarização das relações trabalhistas e o
aumento da pobreza. Além disso, o movimento
sindical é uma das poucas entidades que foi às ruas
e protestou contra a corrupção. Na verdade, o que
querem é enfraquecer o movimento sindical para
que não conscientizem os trabalhadores, assim
serão tirados mais direitos da classe trabalhadora.
O pior de tudo é saber que nós trabalhadores
contribuímos para que esta situação chegasse a
este ponto. Muitos preferem dizer que não querem
saber de política e de eleições e assim votam sem
refletir e analisar a proposta e a história de cada
candidato e acabam ajudando a eleger deputados e
senadores sem qualquer compromisso com a
nossa classe trabalhadora. E são esses políticos
que irão votar projetos como esse da reforma trabalhista e da Previdência. Hoje, no congresso temos
apenas 40 deputados que defendem os trabalhadores, contra 483 que defendem os interesses dos
grandes empresários.

Em seu discurso, a presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral, falou sobre a importância da união dos trabalhadores neste momento de crise econômica “É nos momentos de dificuldades que a categoria mostra o seu
valor. Unidos, podemos pressionar os patrões e conquistar um bom aumento para todos. Só depende de
cada um de nós”. Eunice apresentou a pauta de reivindicações, aprovada por unanimidade, na íntegra. Lembrando que a nossa data base é 1º de agosto. Veja as nossas principais reivindicações:

Reposição da inflação

Aumento real de 5%

Auxilio creche 36 meses
Combate ao trabalho análogo a escravidão

Licença maternidade 180 dias

Redução da jornada de trabalho
PLR mínimo de um piso qualificado

SEMINÁRIO DISCUTE PANORAMA POLÍTICO E ECONÔMICO
Aconteceu no último dia 10 de junho no nosso Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das Cruzes, o seminário
com o título “As perspectivas para as negociações salariais neste momento de crise política e econômica”.

Então cabe a nós mudar este quadro. Como?
Votando conscientemente, participando da vida
política da nossa comunidade, do sindicato e levando a informação aos amigos, colegas, familiares por
todos os meios disponíveis, principalmente nas
redes sociais. Faça a sua parte e vamos construir
um país melhor e mais justo.

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 economista Victor Gnecco Pagani
do DIEESE apresentou um quadro bem
detalhado da conjuntura atual para
subsidiar as ações e as estratégias da
campanha salarial deste ano. “O País
passa por uma grande instabilidade
política e econômica. Os resultados
são famílias endividadas, aumento

do desemprego, queda da atividade
econômica. Mesmo assim, já conseguimos ver alguns pontos positivos,
como o aumento na geração de
empregos e na produção industrial”, afirmou o economista.
Para a presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral, mesmo com

esses fatores, o momento não é de
pessimismo ou de desânimo, mas sim
de luta e perseverança. “Crise não é
desculpa para não dar aumento.
Vamos lutar por um aumento digno
e por todas as cláusulas da nossa
pauta com vigor e determinação”,
disse Eunice.
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PELO PAÍS QUE ALMEJAMOS!

O município de Praia Grande, na Baixada Santista, foi palco, entre os dias
12 e 14 de junho, do 8º Congresso Nacional da Força Sindical, que reuniu
cerca de três mil dirigentes da Central provenientes de todos os Estados
brasileiros, além de 25 organizações internacionais representando treze
países. Um evento de suma importância devido, principalmente, ao momento delicado pelo qual o País atravessa.
Convivemos com uma taxa de desemprego assustadora, com juros ainda
nas alturas, com a falta de investimentos no setor produtivo, com ameaças
ao conjunto dos trabalhadores com a perda de direitos e com a incerteza
constante sobre os rumos que o Brasil tomará.
Durante o Congresso, temas importantes para toda a sociedade foram
amplamente discutidos, incluindo uma pauta de ação da nossa Central para
os próximos quatro anos. Entre outros, foram debatidos a fundo a criação de
políticas de incentivo ao crescimento econômico e ao desenvolvimento do
País, com justiça social, geração e manutenção de empregos, distribuição

de renda e igualdade de oportunidades, além da intensificação da luta por
mudanças nas reformas trabalhista e previdenciária do governo, que penalizam os trabalhadores com a retirada de direitos, e da busca pela autorregulamentação sindical e normatização definitiva do sistema de financiamento das
entidades sindicais.
Na 4ª feira, 15, foi aprovada, ainda, a nova Direção
Nacional da Central, com minha reeleição como
presidente. Este Congresso, enfim, serviu para
que, baseados nas propostas apresentadas
pelos diversos grupos de trabalho,
traçássemos alternativas para que o País
reencontre o seu caminho de crescimento
econômico e igualdade social.
Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força
Presidente da Força Sindical

REFORMA TRABALHISTA ENFRAQUECE SEGURANÇA NO TRABALHO
A cada dez acidentes, oito recaem sobre trabalhadores terceirizados,
conforme dados da pesquisa elaborada pela FENATEST – Federação
Nacional dos Técnicos em Segurança do Trabalho.
As estatísticas apontam cerca de 700 mil acidentes graves com afastamento de funções, 15 mil sequelados com afastamento definitivo do trabalho, 3
mil mortes e R$ 70 bilhões de prejuízos econômicos por ano.
A situação vai melhorar? Não. Segundo a FENATEST, a reforma trabalhista proposta pelo governo Michel Temer mexe negativamente com a
segurança e a saúde no ambiente de trabalho.
Questionamos a priorização da anunciada reforma trabalhista em um
momento de grave crise econômica e de desemprego. Com ela, a terceirização será priorizada, enfraquecendo o sindicalismo. Haverá, portanto, um
aumento brutal dos acidentes de trabalho.

FORÇA E DEMAIS CENTRAIS
PROTESTAM CONTRA
JUROS ALTOS

Luto - Lamento informar o falecimento, no dia 1º de junho, do diretor
executivo do Sintracon-SP, Darci Pinto Gonçalves. Mineiro de Itanhandu,
em 1960, com 18 anos veio para São Paulo, em busca de
melhores perspectivas profissionais. No sindicato era
responsável por negociar convenções coletivas
junto ao patronal. Deixa saudades!!!

Antonio de Sousa Ramalho
(Ramalho da Construção)

Ramalho da Construção é presidente do
Sintracon-SP e deputado estadual pelo PSDB

IMAGENS DO MÊS

A nossa Central, Força Sindical, e outras Centrais realizaram no dia 31 de
maio, em frente ao Banco Central, mais uma grande manifestação em
protesto aos juros altos e abusivos que contribuem para a crise econômica e
a queda da geração de empregos que toma conta do país.
O nosso sindicato esteve presente com grande comitiva e protestou
também contra a reforma trabalhista e previdenciária que corta direitos dos
trabalhadores. “Juros altos inibem a produção e a geração de empregos.
O governo tem que incentivar a economia ao invés de acabar com os
direitos dos trabalhadores”, afirmou a nossa presidente Eunice Cabral.
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8º CONGRESSO NACIONAL DA FORÇA SINDICAL
Mulheres conquistam maior espaço na nossa Central
O 8º Congresso da Força foi marcado por um momento histórico no sindicalismo
brasileiro. As mulheres conquistaram a participação de 30% nos cargos de direção da
nossa Central e, para o próximo Congresso, poderão chegar a 50%. Participaram do
Congresso 322 delegadas sindicais e seis novas companheiras do setor de vestuário
foram inseridas na Executiva Nacional. Destaque para o companheiro e secretário geral

do nosso Sindicato, Elias Ferreira, que abriu os trabalhos do Congresso.
O evento também contou com a participação de autoridades, como o prefeito de Praia
Grande, Alberto Mourão, o Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o secretário de
Emprego e Relações do Trabalho, José Luiz Ribeiro e lideranças sindicais da CTB, CUT,
UGT, da África do Sul, China, México e Europa.

A presidente do nosso Sindicato,
Eunice Cabral falou sobre o evento.
“O Congresso é um importante
fórum de discussão dos temas
que afligem o trabalhador brasileiro, além de promover um
intercâmbio com os sindicalistas
de todas as partes do mundo.
Saímos daqui muito mais fortalecidos, unidos e com um projeto
de ação sindical que combine o
desenvolvimento com a
justiça social”.

As mulheres mostraram a sua força
e união no Congresso

ENCONTRO DA JUVENTUDE DO SINDICATO
DAS COSTUREIRAS DE SÃO PAULO E OSASCO

No último dia 3, foi realizado 1º Encontro da Juventude promovido pelo Projeto de Desenvolvimento e Organização da Juventude do nosso
Sindicato. O evento debateu sobre a importância da participação dos jovens nas lutas sindicais.
Para a presidente do nosso
sindicato, Eunice Cabral,
o evento foi um sucesso.
“Engajar o jovem na luta
sindical é importante porque
eles são o futuro da Nação.
E precisamos de gente
jovem em nossas lutas”.

Jovens de diversas empresas
da categoria participaram
ativamente do evento e
tiveram a oportunidade de
realizar uma simulação de
negociação entre trabalhadores e empregador de acordo
com a proposta do governo.

O evento contou com a
participação da palestrante
Claudia Paciência (Consultora
em segurança do trabalho)
que falou sobre a reforma
trabalhista e da Previdência
Social.

Ao término todos exibiram
placas com os dizeres:
Jovens a Luta, Não à Pec
267/16.
“Nenhum de nós é tão bom
quanto todos nós juntos”
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Você sabia?

Alinhavando

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

R$ 7.500,00 (site 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.

• Reunião de Saúde e Segurança

Data: 07/07/2017– Sexta-feira
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

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).

• Próximo Seminário

Data: 22/07/2017 - Sábado
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

• Curso de Cipa

Data: 24 à 28/07/2017– (Segunda à Sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 14h00 as 18h00

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.

Filie-se ao Sindicato!
A sindicalização é muito importante para fortalecer a luta da categoria por
melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Além disso, ela também traz
inúmeros benefícios como descontos em estabelecimentos, cursos e eventos.
Sendo um filiado do nosso Sindicato, você estará construindo uma entidade
forte, mobilizada e unida, que pratica os ideais de igualdade e desenvolve

ações visando a melhoria da nossa categoria. Filiar-se ao Sindicato das
Costureiras de São Paulo e Osasco é ter a garantia de que seus direitos
serão respeitados e você será fundamental na luta dos trabalhadores. Então
não perca mais tempo, procure o seu diretor ou venha até o sindicato e traga
a sua ficha de associação.

