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Vem aí a 8ª
Marcha da Classe
Trabalhadora
No próximo dia 9 de
abril acontece a 8ª Marcha da Classe Trabalhadora, que será realizada
na cidade de São Paulo,
com concentração na
Praça da Sé e passeata
até o MASP, na Av. Paulista.
O objetivo da Marcha é
apresentar à sociedade
e aos candidatos à presidência da República
nossas reivindicações,
que serão organizadas
numa nova Agenda da Classe Trabalhadora, com
propostas para desenvolver o país com soberania, democracia e valorização do trabalho.
Esta Marcha será a maior mobilização trabalhista neste ano de eleições gerais, e, por isso é grande a responsabilidade da nossa central - Força
Sindical e do movimento enquanto um todo em
realizar uma grande e representativa manifestação.
A mobilização e o engajamento de todos nesta
atividade é vital, já que estamos vivendo um momento onde mudanças são necessárias. Fazemos parte da maior e mais importante central
sindical do Estado de São Paulo, congregando
importantes categorias e mais de 3 milhões de
trabalhadores (as). Faltando menos de um mês
da realização da 8ª Marcha, estamos chamando
os (as) trabalhadores (as) para garantirmos o êxito do evento com a massiva presença de nossa
categoria.
A participação e o envolvimento de todos (as) é
essencial para que sejamos ouvidos e possamos
mudar os rumos do país!
Eunice Cabral
Presidente

Mobilização Geral
No próximo dia 09 de abril,as centrais sindicais realizarão, em São Paulo, a 8ª
Marcha dos Trabalhadores.
O objetivo é reunir milhares de trabalhadores (as) em uma grande manifestação.

SUA PARTICIPAÇÃO É ESSENCIAL!
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Março - Mês da Mulher!
No mês dedicado a todas as mulheres, nosso sindicato não poderia deixar de destacar o papel fundamental
destas guerreiras. No dia 15/03, o Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira,
em Mogi das Cruzes foi palco de homenagens a estas trabalhadoras que
tanto honram nosso setor. Centenas
de companheiras(os) participaram

do evento que contou com a presença de personalidades de destaque,
sindicalistas, políticos e a jornalista e
escritora Joyce Moysés que palestrou
sobre “Mulheres de sucesso querem
poder...amar”. Foram momentos onde as companheiras puderam reﬂetir
sobre o seu dia a dia e descobrir formas de encarar o desaﬁo de ser feliz.

“ É um momento de reﬂexão. Temos
que lembrar sempre de que o Dia
Internacional da Mulher é resultado
do sacrifício de muitas mulheres que
chegaram a perder a vida por seus ideais. Não podemos esquecer o caso Calfat. Foram meses de luta em busca dos
direitos que nos foram roubados” aﬁrmou a presidente Eunice Cabral.

Sindicato homenageia as trabalhadoras nas portas de fábrica
Em cada porta de fábrica trocamos ﬂores por sorrisos!
Parabéns a todas estas batalhadoras que transformam o dia a dia em momentos de vitória!
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Defasagem do IR penaliza Trabalhador

Paulo Pereira da Silva - Paulinho da Força
Deputado federal e Presidente Nacional do Partido
Solidariedade 77

A nova tabela de Imposto de Renda, que entrou em vigor em 1° de janeiro de 2014, foi corrigida em 4,5%, ou seja, abaixo da inﬂação de
2013, fechada em 5,91% segundo IPCA (Índice Nacional de preços ao Consumidor
Amplo). Com este reajuste, a faixa salarial isenta de pagar o Imposto subiu de R$ 1.710,78 para R$ 1.787,77.
Essa correção, contudo, é insuﬁciente e prejudica os trabalhadores de inúmeras categorias
que, nas campanhas salariais em 2013, conquistaram aumentos reais de salário. Muitos
trabalhadores vão passar a pagar imposto, enquanto outros que já pagavam mudaram de

faixa de rendimento e vão pagar uma alíquota
maior de imposto. É mais gente caindo na boca do Leão. Isso signiﬁca que os reajustes, conquistados pelos sindicatos, acabam sendo
anulados porque o trabalhador passa a pagar
imposto de renda. Ainda vale lembrar que temos uma carga tributária absurda no país.
Segundo o Diesse (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), a tabela está defasada em 61,42%. Se fosse corrigida neste percentual, a faixa de isenção seria de R$ 2.885,82 e não de R$ 1.787,77.
É importante também destacar que, de 1996 a
2013, a inﬂação foi de 206%. Neste período,
de ponta a ponta, a tabela do IR foi corrigida
em cerca de 98%.
Já o Sindiﬁsco (Sindicato nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal) informa que, em
1996, quem ganhava até 9 salários mínimos
não pagava imposto. Hoje, quem ganha a partir de 2,5 salários já paga Imposto de Renda.
Há tempos somos críticos desta fúria arrecadatória do governo federal e cobramos a correção real da tabela, mas infelizmente o governo novamente não atendeu a nossa reivindicação. Esse descaso, contudo, não impedirá de continuarmos intensiﬁcando esta luta
para defender os salários das trabalhadoras e
dos trabalhadores brasileiros e reduzir a carga tributária.

Secretaria de Esportes Cultura e Lazer
Ação Cidadania
Data: 06/04/14 (Domingo)
Local: sede do Sindicato
Horário: das 09h00 as 14h00

Curso de Cipa
Data: 07 a 11/04/14 (segunda a sexta)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar –
Auditório - Horário: das 14h00 as 18h00

Reunião de Organização no Local
de Trabalho
Data: 11/04/14 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar –
Auditório - Horário: das 18h00 as 19h00

Próximo Seminário
Data: 26/04/14 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

Aberta as inscrições para o 10º Campeonato de
Futebol Society, que irão até 11/04/2014, com
previsão para o início 10/05/2014.
Procure o seu diretor ou assessor de base.

Inscreva seu time!
IMAGENS DO MÊS
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Sócio Seguro fazendo a alegria dos (as) trabalhadores (as)
Mensalmente são sorteados 04 (quatro) prêmios no valor de hum mil reais cada para nossa categoria. Todos (as) os (as) trabalhadores (as) sindicalizados (as)
concorrem! Lembre-se: para participar dos sorteios é preciso estar rigorosamente em dia com as contribuições sindicais.

Confira o depoimento de algumas (os) ganhadoras (es)
do sorteio Sócio Seguro:
“ Achei que era trote! Demorei pra acreditar.
acreditar
Mas é verdade!” Maria José do N. Silva
Empresa: Tidy Alta Costura – Zona Leste

“Quase nem acreditei! Não sabia do Sócio Seguro; foi uma grande surpresa!”
Rita de Cássia Silva
Empresa: Irmãos Adjiman Ind. Com - Brás

veio
“ Este prêmio ve
v
io na hora certa! Ganhei dois presentes: o prêmio e o nascimento do meu ﬁlho!”
Fernando Santiago dos Santos
Empresa: Korte Rekorte – Zona Leste

“ Nossa! Nem sei o que dizer... to muito feliz
com o prêmio!”
Márcio Ângelo Bonaﬁ
Empresa: Anis Razuk (Zelo) – Brás

“ Parece um sonho. Veio
em boa hora!”
V
Josefa Saraiva De S. Pereira
Empresa: Selin Assilan Nigri – Zona Norte

CONVÊNIOS
Por entender que todo cidadão tem direito de
ampliar o conhecimento, nosso Sindicato
mantém parcerias com Faculdades e alguns
Colégios.
Para conhecer melhor os convênios que oferecemos para a categoria,
Consulte o site:
www.costureirassp.org.br ou procure nosso sindicato.

“Este prêmio chegou
chego em ótima hora. Meu
marido esta desempregado.
Vale a pena ser
desemp
sócia do sindicato! estar
em dia com a mene
salidade me garantiu o prêmio”
Vânia
Alves da Silva / Honora Confecções
V
Ltda - Bom Retiro

Saúde é coisa séria!

“Fiquei muito feliz e surpresa com a premiação! Receber mil reais sem esperar ajudou muito!”
Alzinete Marques Samarrenho – Lutestil / Zona Leste

