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DIREITO DO TRABALHO É TEMA DE SEMINÁRIO
A hora extra do conhecimento,
realizada no Sítio Escola Itamar
Barbosa de Oliveira, no último
sábado (18) teve como tema de
discussão a flexibilização dos
direitos trabalhistas, ministrada
pelo Dr. Aparecido Inácio.
O palestrante fez um panorama
sobre o trabalho, desde o seu
surgimento e as inúmeras mudanças pelas quais passou ao
longo das décadas.
“O trabalho se torna um tipo de
exploração do homem quando se
transforma em valor de troca”,
explica Aparecido.

Deste modo, teve o surgimento do direito do trabalho, que
consiste na ciência que estuda
as normas de conduta, responsáveis por reger os indivíduos
na sociedade. “Com a Revolução
Francesa, surgiram
g
os assa-

lariados, ou seja,
o trabalho passa
a ser remunerado
e constitui-se uma
nova classe social”,
explica. Fez-se ne-

cessário então, a criação
de um
c
ramo que estudasse as relações
de trabalho assim como os direitos dos trabalhadores.
Aparecido ainda abordou uma
questão bastante atual, como a
alienação do trabalho, que diﬁculta que se saiba quanto vale

as atividades desenvolvidas.
“A flexibilização nada mais é
do que a desregulamentação
do trabalho e isso é prejudicial,
pois enfraquece a categoria ”,
expõe o palestrante.
Para combater isso, Aparecido
defendeu a necessidade da tradicional união dos trabalhadores, com a mobilização sindical,
organização e participação de
todos para que efetivamente se
conquiste as melhores condições
de trabalho.

NÃO ESQUEÇA: A partir deste ano nossa data base é 1º de agosto. Vamos fazer uma mobilização histórica!
VEM AÍ A CAMPANHA SALARIAL 2013 - VEM PRA LUTA COSTUREIRA!

VENHA FAZER PARTE DESSA LUTA
Estamos enfrentando sérios
desaﬁos. O atual direito trabalhista possui a árdua missão
de evoluir com as mudanças
atuais, ocasionadas pelas crises econômicas, pelos altos encargos trabalhistas, dos juros,
da globalização entre outras.
As mudanças econômicas e
sociais mexeram muito nas
relações de trabalho.
No entanto, o Direito do Trabalho não pode perder a sua

finalidade, de proteção dos
trabalhadores.
O mundo atual é dinâmico e
exige mudanças. Entre elas
encontra-se a flexibilização
das normas trabalhistas. Tais
ﬂexibilizações seriam bem aceitas desde que, fossem considerados os direitos mínimos
do trabalhador, como direitos
essenciais.
Nossa Campanha Salarial
vem aí e mais do que nunca

precisamos lutar pela manutenção das conquistas até aqui
alcançadas e avançar na luta
por melhores salários, na
qualidade do ambiente de
trabalho e na vida do trabalhador (a).
A mobilização é o pilar
de sustentação da nossa
causa! Venha fazer
parte desta luta!
Eunice Cabral - Presidente
residente
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O tom do ato político da festa do 1º de Maio promovida
pela Força Sindical, na praça
Campo de Bagatelle, na zona
norte de São Paulo, no último
dia primeiro de maio, circulou
em torno do mesmo assunto:
como a inﬂação afeta a renda
do trabalhador brasileiro.

O ato político aconteceu com
a presença do prefeito de São
Paulo, Fernando Haddad, senador Aécio Neves, e dos ministros Manoel Dias, do Trabalho, e Gilberto Carvalho,
secretário-geral da Presidência
da República entre outros.

Entre os políticos e lideranças sindicais que estiveram
presentes, alguns colocaram
a culpa no governo federal,

e outros em uma conjuntura
mais ampla. A maioria, porém, foi unânime em dizer
que a inflação, em especial
sobre os alimentos, é a mais
prejudicial aos trabalhadores mais pobres.
O senador Aécio Neves
(PSDB-MG) atacou a gestão
Dilma relatando o governo
atual perdeu o contr
trole sobre a inflação .

E
Entretanto,
apontou
q
que
os avanços trabalhistas
b
dos últimos
m 20 anos não são
créditos de apenas
um partido ou um
governo, mas tam-

bém da classe trabalhadora.
— Comemoramos por um
lado as conquistas de vários
governos, e principalmente
da classe trabalhadora, mas
estamos atentos para que a
mais importante delas, que
foi o combate à inﬂação, não
se perca pela negligência do
atual governo.
Aécio ainda aproveitou o momento para atacar as diﬁculdades criadas para a fundação
de novos partidos políticos,
proposta ainda em tramitação

no Congresso.
— O governo, agindo para
impedir a formação de outras
siglas partidárias que não lhe
dão apoio, mostra também
uma pouca capacidade de
conviver com a democracia e
as liberdades.
A presidente de nossa entidade, Eunice Cabral também baseou seu discurso
na melhoria dos salários,
redução da inflação e na
importância da qualificação profissional.

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.

Curso de Reciclagem
de papel e papelão
DURAÇÃO DO
CURSO: 3 MESES
Segunda-feira das
13h00 às
17h00 e das
18h00 às 20h30

Terça-feira
das 18h00 às 20h30
Taxa unica de inscrição:
R$ 20,00 SÓCIO E R$ 25,00
NÃO-SÓCIO

Informações com Conceição pelo
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www.costureirassp.org.br
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Nos 70 anos da Consolidação
das Leis do Trabalho, o movimento sindical precisa orientar
os trabalhadores sobre os riscos
que eles correm de perder direitos conquistados ao longo de
décadas de lutas.
O espectro da ﬂexibilização da
CLT ronda as relações capital e
trabalho, pois parte do governo,
patrões e alguns setores vinculados aos empregados pretendem cortar direitos e outros
querem até acabar com a CLT.
Esta luta é prioritária. Mas
precisamos avançar. Em 2010,
a Força Sindical e as demais

centrais elaboraram uma pauta
de reivindicações, que foi entregue ao governo federal e a
então candidata à Presidência
da República, Dilma Rousseff.
No encontro que mantivemos
com ela, destacamos nossas
principais bandeiras, entre
as quais redução da jornada de trabalho, fim do fator
previdenciário, valorização
das aposentadorias, reforma
agrária e recursos para a saúde e educação. Ela se mostrou
muito solícita.
Qual não foi nossa decepção
quando Dilma já presidente

Alinhavando
Próximo Seminário
Data: 15/06/13 (sábado)
Local: Sítio Escola
Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

passou a nos evitar, a tratar os
trabalhadores e seus representantes como um segmento social sem importância. Recebeu
a Força Sindical apenas duas
vezes, enquanto manteve quase
uma centena de reuniões com
os patrões.
Ela recebe empresários, e parece
detestar trabalhador. Para nós,
ela manda os agentes da Abin
nos espionar. Ataca também o
Judiciário. Na administração do
País têm sido vacilante. Perdeu
o controle da inﬂação.
Os trabalhadores têm sentido
na pele o aumento dos preços

P l P.
Paulo
P d
da Sil
Silva, o Paulinho,
P li h presidente
id t
da Força Sindical e Deputado Federal

dos alimentos. Por isso, a Força
Sindical sugere aos sindicatos
ﬁliados e à sociedade em geral
a luta pela reposição salarial
toda a vez que a inﬂação atingir
3%. O objetivo é manter o poder
de compra dos salários.

Por Mario B. Silva

Reunião de OLT- Organização
no Local de Trabalho
Data: 21/06/13 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato –
2ºandar
Horário: das 18h00 as 19h00

Imagens do Mês
Festa Junina
Data: 28/06/13 (sexta-feira))
Local: Sede do Sindicato
subsolo
Horário: a partir das 18h30
0
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28 de abril:
O dia Internacional em Memória as Vítimas de Acidentes e
doenças do Trabalho, surgiu
no Canadá por iniciativa do
movimento sindical, e logo se
espalhou por diversos países,
organizado por sindicatos, federações, confederações locais
e internacionais.
A data foi escolhida em razão de
um acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina no estado
da Virgínia, nos Estados Unidos
no ano de 1969. A OIT, desde
2003, consagra a data à reﬂexão
sobre a segurança e saúde do trabalhador. Desde maio de 2005, o
dia 28 foi instituído no Brasil por
meio da Lei nº 11.121.

Segundo estimativas da OIT,
ocorrem anualmente no mundo, cerca de 270 milhões
de acidentes de trabalho,
além de aproximadamente
160 milhões de casos de
doenças ocupacionais. Dos
trabalhadores mortos, 22
mil são crianças, vítimas do
trabalho infantil. Ainda segundo a OIT, todos os dias
morrem, em média, cinco
mil trabalhadores devido a
acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho.
No último dia 28 de abril nosso
sindicato se fez presente nas
portas de fábrica num intenso
trabalho de conscientização.

Todos os anos várias comunidades carentes são beneﬁciadas por este trabalho. Uma
ação conjunta e que precisa da participação
de todos.

9º CAMPEONATO DE
FUTEBOL SOCIETY 2013
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
Sorteio das chaves no dia 23
de maio (quinta-feira) na sede
do Sindicato 2º andar , às 18hs.

