Edição: No 261 - Abril de 2011

REFORMA TRIBUTÁRIA
Palavra da presidente

4º Congresso das
Costureiras de
São Paulo e Osasco

N

E

ste tema tem sido muito falado nos
últimos tempos, mas nem todo mun
do sabe realmente o que é, e por
este motivo foi o assunto em destaque do
seminário que aconteceu no último dia 16
de abril.
O sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das Cruzes, recebeu centenas de
trabalhadores (as) que participaram da Palestra “Reforma Tributária” com o assessor do programa de formação sindical, Edison Luiz da Silva.
A categoria pode saber um pouco sobre
o que é tributo, o porquê da necessidade

das contribuições, e os reflexos na vida
do trabalhador (a).
“Este seminário foi muito importante
para todos nós! Investir no conhecimento
é uma de nossas principais bandeiras”,
afirmou a presidente de nossa entidade,
Eunice Cabral.
Passar este tempo aprendendo é acreditar que somente a “hora extra do conhecimento” é capaz de mudar os rumos deste país, finalizou.
Mais uma vez nosso Sindicato demonstra a preocupação e cuidado
com nossa classe trabalhadora!

os empenhamos para
que este seja um dos
momentos de destaque
de 2011 para nossa categoria.
Momento em que o nosso Sindicato destaca como objetivo a
discussão de temas importantes
que irão fortalecer nossas bases
e consolidar nossa organização
e crescimento.
A participação de nossos (as)
trabalhadores (as) é vital neste
evento. É o momento de definirmos novas metas e já iniciar os
preparativos para a Campanha
Salarial que vem aí.
Nos últimos dias vimos a luta e
o impasse com relação a definição
do novo salário mínimo e isso se
torna um termômetro do desafio
que iremos enfrentar para garantir
reajustes dignos para nosso setor.
Somente com união e integração teremos a força necessária
para garantir o sucesso de nossas
ações. As linhas que contam a história dos 69 anos do Sindicato das
Costureiras de São Paulo e Osasco são escritas diariamente por
milhares de pessoas.
Você faz parte desta história! Sua maior responsabilidade é a participação.
Eunice Cabral
Presidente
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Campanha do Agasalho 2011 pretende bater recorde de arrecadação

AQUEÇA ALGUÉM NESTE INVERNO!!!!

A

campanha começou no último dia 13 de abril e segue até o dia 10 de junho. O objetivo é
beneficiar um número maior de pessoas, superando a arrecadação do ano passado entre
agasalhos e cobertores. Será uma campanha árdua, com metas a serem cumpridas, por
isso peço a colaboração dos parceiros para que a campanha seja um sucesso, disse a presidente de
nossa entidade, Eunice Cabral.
Buscar a solidariedade de empresas para atender famílias de baixa renda neste inverno é nossa
meta, como explica Eunice. Tenho certeza que neste ano os parceiros irão aderir a campanha ainda
com mais afinco.

A

Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) consta dos direitos dos(as)
trabalhadores(as) desde a Constituição de 1946. Mas só passou a ser fre
qüentemente praticada a partir de dezembro de 1994, quando regulamentada
por Medida Provisória.
Hoje, a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa é assegurada pela Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que convalidou a MP 1982-77/00.
A legislação em vigor determina que a PLR seja negociada entre a empresa e
seus empregados, através de comissão formada por representantes da empresa,
dos empregados e um representante do sindicato ou com a representação direta do
Sindicato. A escolha do procedimento a ser adotado deve ser “definido pelas partes
em comum acordo”.
A lei estabelece condições mínimas, mas não impede que as partes ajustem outros
parâmetros que não conflitem com o mínimo definido pela lei. Enfim, utilizada como
instrumento auxiliar de gerenciamento, remuneração e política de pessoal, a PLR é
um direito do trabalhador que possibilita negociações profundas e abrangentes.

Nosso Sindicato tem levantado esta bandeira e alcançado grandes avanços na questão PLR.
No último dia 11 de abril nosso sindicato esteve na empresa RG DO CORPO CONFECÇÕES LTDA onde aconteceu assembléia por não negociar a LEI 10.101, Participação
Nos Lucros ou Resultados, junto a entidade sindical, em
audiência no tribunal de justiça. OS (AS) TRABALHADORES (AS) NÃO ACEITARAM A PROPOSTA DE R$100,00.

Acompanhe alguns itens da Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000,
que regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa:
... Artigo 2º: “a participação nos lucros ou resultados será objeto
de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um
dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo”:
Depois de algumas reuniões o Sindicato das Costureiras de São e Osasco e a empresa AMC Textil Ltda (Fórum) fecharam acordo de PLR do exercício de 2010 que se encontrava em aberto com a premiação de dois salários
de acordo com o que cada trabalhador ganha.
A empresa AMC Têxtil Ltda que tem sua matriz na região sul do país,
detém as marcas Fórum, Tritor, Tufi Duek entre outras. O Sindicato já havia
realizado outras negociações positivas em favor dos trabalhadores quando
a empresa e as marcas ainda eram controladas pelo Sr. Tufi.
A negociação foi representada pela diretora executiva a Sra. Claudia
Cecília Daniel e a Dra Graziela Pocas Esperante, por parte dos trabalhadores presentes da comissão os Sr.(as) Rodrigo Vida ,Luci Vicente, Maria Angélica Polegato, Ana Paula Gevard Massolin e o Sindicato profissional que
foi representado pelo Sr. Sandro Luiz Vaz , Sra. Lourdes Bento Ferreira e
Jose Antonio Simão Rodrigues.
Na ocasião também foi assinado acordo de compensação de horas fixada em 44 horas em cumprimento a lei.
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I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo
Artigo 3º: A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer.

Conheça este direito!
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Mobilização para garantir ganhos
reais na Convenção Coletiva

A expectativa do Dieese
para este ano é que as negociações serão muito difíceis
por causa da pressão dos patrões que usam o argumento
da aceleração da inflação. Diante disso recomendo aos
trabalhadores e as diretorias
dos sindicatos intensificar as
mobilizações para conseguir
ganhos reais expressivos comao aqueles conquistados
em 2010.
Vou explicar a situação que o Brasil está atravessando hoje.
Diferentemente do ano passado, atualmente o País enfrenta
o aumento da inflação que, na análise dos especialistas, não
será resolvida rapidamente. Metade da inflação vem de fora,
por causa do preço das commodities e o governo tem pouco

a fazer nesta situação. A outra parte da inflação é fortemente
influenciada pelos preços administrados, como tarifas e a terceira parte, pelos serviços. Sem o choque externo, a taxa ficaria entre 3% e 3,5%”.
Diante da aceleração inflacionária, o governo precisou agir
e colocou um freio na atividade econômica e fez um corte no
orçamento. O resultado é que o emprego cresce menos, alguns setores desempregam e as pessoas não querem consumir muito.
Neste cenário será difícil fazer negociação coletiva, mas
não é impossível. Vamos lutar por ganhos reais e conquistas
nas cláusulas sociais, além de aumento real no piso salarial.
Quero aproveitar e cumprimentar os trabalhadores (as) e a
diretoria do Sindicato comandado pela companheira Eunice
Cabral porque sempre foram batalhadores e não se deixam
afetar por dificuldades que apareçam.
Paulo Pereira da Silva, Paulinho,
Presidente da Força Sindical

Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer
INSCRIÇÕES PRORROGADAS

VENHA AÍ O 7º CAMPEONATO
DE FUTEBOL SOCIETY
INSCRIÇÕES ATÉ 06/05/2011
COM O DIRETOR OU ASSESSOR DE BASE.

CURSO DE CIPA
Data: 25 à 29 de abril de 2011)
Ministrado Pela Assessoria Eba
Local: Sede do Sindicato
2º andar – auditório
Horário: das 14h00 as 18h00

REVELE SEU TALENTO NO CAMPO!

IMAGENS DO MÊS
by Mário B. Silva

REUNIÃO DE SAÚDE
E SEGURANÇA
Com Dr. Alan Tenório
Data: 06/05/11 – (sexta-feira)
Tema: Acupuntura e seus efeitos
Local: Sede do Sindicato
2º andar- auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO:
4º CONGRESSO DO
SINDICATO DAS COSTUREIRAS
Data: 20, 21 e 22 de maio de 2011
Local: Sítio Escola Mogi das Cruzes/SP

Saída: 19h00 da sede do Sindicato
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SINDICAT O CID ADÃO

O SEU SINDICA
SINDICATTO OFERECE MAIS
UM BENEFÍCIO PRA VOCÊ
Agora você tem a comodidade de dar entrada no seu
seguro desemprego na sede de nosso sindicato (térreo). VEJA COMO: Para Dispensa sem justa causa
Código afastamento 01: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REQUERER O BENEFÍCIO
Requerimento do Seguro Desemprego SD/CD
(via verde e marrom ), Cartão do PIS ou Cartão Cidadão, Carteira de Trabalho CTPS, Termo de Recisão de Contrato TRCT devidamente quitado, Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de
Casamento, Carteira de Habilitação, Reservista, Cartão do CPF 02 (dois)
últimos Contracheques e o último salário constante no TRCT, campo “Maior
Remuneração”, Extrato da conta do FGTS.
Prazo para requerer o Seguro Desemprego
De 07 a 120 dias a contar da data da demissão

De 06 a 11 meses trabalhados

03 parcelas

De 12 a 23 meses trabalhados

04 parcelas

SINDICATO AMPLIA ATENDIMENTO E OFERECE
MAIS COMODIDADE A VOCÊ TRABALHADOR( A )
Buscando oferecer o que há de melhor em estética visual a Projeto Saúde Ocular - ÓTICA traz
a você trabalhador(a) lançamentos de óculos com
armações modernas e lentes de qualidade. Traga
sua receita (convênio, rede pública ou particular)

Acima de 24 meses trabalhados 05 parcelas

PREÇO À VISTA OU PARCEL ADO
A SUAS CONDIÇÕES.

Na sede do Sindicato - Térreo - 3329-6369

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO
Nome:

JÁ FOI ASSOCIADO(A)

SIM OU

NÃO

Profissão:

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Data de Nascimento:__________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

CPF: ____________________________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Empresa: _________________________________________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

End. (com.): _______________________________________

Nome

Grau de parentesco

Data Nasc.:

Fone:

Bairro:

Estado Civil:
RG:

CEP: ___________

nº:_______ Bairro: __________________________________

São Paulo, ______/______/______

Cidade: ________________________ CEP: ______________
Data de Admissão___________________________________

Assinatura do associado

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE SALÁRIOS. Como associado (a) do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, autorizo as empresas nas quais trabalhar como empregado (a), para
os fins do art. 42 e 545 da Consolidação das Leis do Trabalho, o desconto em folha de pagamento das mensalidades associativas e contribuições de custeio, confederativa e/ou assistencial.
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Preencha, recorte e entre gue ......................

Relação de dependentes



End. (res.):
______________________________________ nº

