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É TEMA DE SEMINÁRIO
POR MAIS JUSTIÇA
E IGUALDADE
O mês de novembro deste ano será marcado
por dois fatos importantes. O primeiro é o Dia
Internacional da Não - Violência Contra a Mulher
que é lembrado todos os anos no dia 25 e foi
criado pela ONU em 1999. O outro é a aprovação
da reforma trabalhista que prejudicará milhares
de trabalhadores, especialmente nós mulheres.
Falando do Dia Internacional da Não - Violência Contra a Mulher, devemos lembrar que,
mesmo com os grandes avanços da luta feminina
dos últimos anos, ainda há um longo caminho
para percorrer e acabar com esse câncer social
ainda presente no nosso país. Segundo o instituto Datafolha, a cada hora, 503 mulheres são
vítimas de violência no Brasil e só 29% dão
queixa. Sabemos que a denúncia é a melhor
arma contra a violência e a impunidade e por
isso, não podemos nos calar.
Agora, com a reforma trabalhista, que entrou
em vigor no último dia 11, a mulher sofrerá ainda
mais, porque a nova lei tirou direitos históricos
conquistados pela classe trabalhadora e colocou
várias medidas que colocam risco a própria dignidade do trabalhador e da trabalhadora. E isso,
também é uma forma de violência.
A resposta a esse tipo de ataque é a mobilização e a participação da categoria nas ações
promovidas por nossa Central, a Força Sindical,
na luta por nossos direitos. O momento é de
união. Lembre-se que os sindicatos existem
justamente para combater a exploração e as más
condições de trabalho e o nossa entidade tem
uma rica história na defesa dos interesses dos
trabalhadores e trabalhadoras do vestuário. Por
isso, companheiros e companheiras, muita
atenção nesta hora. Cuidado com os boatos e
com os documentos que assinam. Procurem
sempre o sindicato e fortaleça 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

Realizamos no Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das Cruzes, mais um seminário promovido
pelo nosso Sindicato. O tema foi Reforma da Nova CLT, foi ministrado pelo advogado especializado em direito
trabalhista, Aparecido Inácio Ferrari Medeiros que deu um panorama sobre os prejuízos que a reforma trabalhista trouxe para os trabalhadores.
Segundo Medeiros, esta reforma não trará nenhuma melhora nas relações trabalhistas. Muito pelo contrário
o futuro para os trabalhadores é cada vez mais sombrio com a precarização das formas e relações de trabalho. “Não vejo nenhum ganho para o trabalhador. A reforma mexe em direitos que são intocáveis para
quem trabalha com carteira assinada. As perdas são inúmeras, mas acho que a principal e também
mais grave é a perda do caráter de proteção que tem a CLT”.
A presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral, falou o sobre o seminário e a importância do debate sobre
este assunto. “Mesmo com a aprovação da reforma trabalhista, não podemos abaixar a cabeça. A luta
continua e vamos manter a categoria mobilizada contra esses abusos. Por isso é hora lutar companheiros e companheiras”.
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Por um País com oportunidades iguais

O dia 20 de novembro é consagrado como o Dia da Consciência Negra, e
representa a árdua luta dos negros contra a discriminação racial. A data foi
estabelecida pelo PL 10.639/2003, tornado lei apenas em 2011 (Lei nº
12.519/2011). A escolha desta data remete ao dia da execução de Zumbi dos
Palmares, líder negro que lutou contra a escravidão.
O Quilombo dos Palmares foi erguido para amparar escravos fugitivos que
não suportavam as condições às quais eram submetidos, como viverem
amontoados nas senzalas, sem água, chicoteados e vendo, muitas vezes,
suas mulheres e filhas servindo aos caprichos de patrões e seus filhos.
No século XIX leis foram criadas para defender os direitos dos negros. A
primeira foi em 1871, a Lei do Ventre Livre, que concedia liberdade aos filhos
de escravos nascidos a partir de então. Em 1885 foi criada a Lei dos Sexagenários, que libertava escravos com mais de 60 anos. Por último a Lei Áurea,
de 13 de maio de 1888, que aboliu definitivamente a escravidão.
Mas nem a abolição resolveu a questão dos negros. Livres, mas sem profissão, estudo e onde morar, tinham de ficar, mesmo libertos, nas casas de seus
feitores. E esta situação, apesar de em menor intensidade, ainda nos salta
aos olhos nos dias atuais.

Dados do Dieese mostram que a taxa de desemprego na Grande São Paulo
entre os negros subiu de 14,9% para 19,4% em 2016, enquanto a dos não
negros (termo utilizado pelo órgão) foi de 12% para 15,2%, e entre as mulheres
negras passou de 16,3% para 20,9%. A renda dos negros alcançou, em média,
67,8% dos não negros. A discriminação racial excluiu o negro da sociedade,
impediu seu acesso à universidade e deixou-o à margem do mercado de trabalho.
Que não apenas neste Dia nos conscientizemos de que somos todos brasileiros, e que enfrentemos, juntos, as adversidades que surgirem.
Não temos dúvida de que a saída para todos os trabalhadores,
negros e brancos, é a união de todos na luta de seus
sindicatos de classe. A construção de um País digno
e justo, com igualdade de oportunidades, passa
por todos nós!

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

ÇÃO

SINDICATO PARTICIPA DO DIA NACIONAL DA MOBILIZA
Juntamente com a nossa central, a Força Sindical e outras centrais, o nosso
Sindicato participou do Dia Nacional da Mobilização que ocorreu em todo o
País contra as reformas trabalhista, da Previdência, que está no Congresso, e
a terceirização, que já está em vigor. Em São Paulo, os trabalhadores seguiram em caminhada da Praça da Sé até a Avenida Paulista e cerca de 15 mil
pessoas compareceram no ato.
“Estas mudanças são verdadeiros absurdos contra a sociedade brasileira. Os mais pobres serão as principais vitimas. Os nossos companheiros e companheiras não poderão ficar sem nenhum direito do trabalho.
Além disso, temos outras lutas em que não vamos abaixar a cabeça
como a reforma da Previdência e a legalização do trabalho escravo”,
protesta a diretora Valeria em nome da nossa presidente Eunice Cabral.

IMAGENS DO MÊS

Alinhavando
• REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO
NO LOCAL DE TRABALHO
Data: 08/12/2017– Sexta-feira
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00
• PRÓXIMO SEMINÁRIO /CONFRATERNIZAÇÃO
Data:16/12/2017 - 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 334 - Novembro/2017
Sede: R. dos Bandeirantes, 388 - Bom Retiro/SP - Site: www.costureirassp.org.br
E-mail: sindicato@costureirassp.org.br
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PRESIDENTE EUNICE CABRAL
PARTICIPA DE ENCONTRO
DA INDUSTRIALL

NOVEMBRO

DIA DA
CONSCIÊNCIA NEGRA
No dia 20 de novembro comemoramos o Dia da Consciência Negra. O
Brasil é o segundo país que revela maior desigualdade dentre os participantes do G-20, estando na frente apenas da África do Sul, segundo estudo da
Oxfam, entidade internacional que atua no combate à pobreza e à injustiça
social.

A presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias
do Setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados (Conaccovest), Eunice Cabral
juntamente com a nossa Central, a Força Sindical participaram do Comitê
Executivo da IndustriALL Global Union que se reuniu este mês de novembro,
em Colombo, no Sri Lanka, para discutir a situação dos trabalhadores de
diversos setores.

Em São Paulo, o feriado foi instituído no ano de 2003, lembrando a data
de morte de Zumbi dos Palmares, importante líder da luta dos negros contra
a escravidão.

Mais de 140 países participaram do encontro que discutiu a retirada de
direitos e a ampliação da idade mínima para a aposentadoria, que muitos
países do mundo tentam implantar. A nossa presidente, mesmo debaixo de
muita chuva, também participou de uma manifestação do lado de fora do
evento em defesa aos trabalhadores do Brasil.

“Sabemos que os negros ainda sofrem muito preconceito e, em
geral, recebem os menores salários. Por isso, a nossa luta é diária. O
nosso Sindicato vem lutando para quebrar este e outros tipos de
preconceitos que infelizmente ainda existe em pleno século 21”, disse
a Presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral.

Vencendo o preconceito

APOIAMOS ESSA CAUSA

“A participação neste comitê foi de grande importância. Vamos levar
o que foi discutido aqui para os nossos debates com os nossos companheiros (as). E vamos continuar em solidariedade à luta dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros em defesa dos seus direitos e da Previdência Social”, disse Eunice.

Assim como no “Outubro Rosa” o nosso Sindicato também participa do
“Novembro Azul”. Este mês é dedicado para ações de promoção à saúde
do homem, principalmente contra o câncer de próstata e chama a atenção
sobre a importância da prevenção.
De acordo com os dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), entre
2016 e 2017, o Brasil constatou mais de 60 mil novos casos de câncer de
próstata e que cada sete homens, dois terão a doença. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental e aumentam as chances de cura em até 90%.
“Com esses dados, assim como o Outubro Rosa, temos que ter
consciência que isto é um problema do poder público e que as políticas de conscientização, prevenção e tratamento devem ser tema
perpétuo nas políticas sobre saúde”, disse a presidente do nosso Sindicato, 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.

