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CAMPANHA SALARIAL VITORIOSA!

AUMENTO DE *** 11,3%

Foram meses de negociações onde
o maior desafio foi o de garantir a
reposição da inflação do período e
aumento real nos salários.
Diante da crise econômica conseguimos manter a elevação dos nossos
pisos acima da inflação (o que tem
sido uma realidade comprovada há
mais de 10 anos).
“Com uma inflação anual na casa
dos 9,81%, fecharmos um acordo
de 11,3%, é uma grande vitória”,
afirmou a presidente Eunice Cabral.
Este resultado é fruto de mobilizações
e do trabalho integrado da diretoria,
assessoria de base e os (as) trabalhadores (as) nas portas de fábrica.

“Com aproximadamente 80 mil trabalhadores (as) na base, nosso desafio agora é lutar
por acordos por empresas”, destaca Eunice.
O acordo que reajusta os salários em
duas parcelas sendo 6,5% a partir de 1º
de agosto/2015 e *4,5% a partir de 01 de
fevereiro de 2016 nos pisos até o teto de
R$ 3.300,00**, foi aprovado por unanimidade em assembleia pela a categoria.

CONFIRA COMO FICAM OS PISOS:
PISOS:

PISOS A PARTIR
DE 01/08/2015

PISOS A PARTIR
DE 01/02/2016

DIFERENCIADO

R$ 1.299,30

R$ 1.357,80

QUALIFICADO

R$ 1.192,80

R$ 1.246,50

NÃO QUALIFICADO

R$ 947,85

R$ 990,50

* Este reajuste deverá ser calculado no salário de agosto de 2015
**Acima deste valor a negociação é livre
*** Reajuste parcelado em duas vezes sendo: 6,5% em agosto/15 e 4,5% em fevereiro/16

EDITORIAL PRESIDENTE

REPRESENTAÇÃO FORTE E PARTICIPATIVA

Apesar dos rumos que o Brasil tomou nos últimos tempos.
Podemos dizer que nosso sindicato não perdeu suas raízes.
Pelo contrário; permanecemos fundamentados na luta
constante pela preservação e ampliação de conquistas, na
visão ampla de que precisamos estar focados nas questões
políticas e sociais, e nas manifestações que buscam resgatar o papel da classe trabalhadora.
Mas nunca perdemos a visão de futuro. Nossa responsabilidade em ser uma representação que de fato luta pelos

(as) companheiros (as) que estão nas fábricas é constante!
Enquanto o governo deixa de cumprir seu papel de promover condições básicas para a população, nós abraçamos o desafio de proporcionar, de forma responsável,
atendimento nas mais diversas áreas para nossos (as)
associados (as).
Acreditamos que ao exercermos nosso papel sindical com
ética e cidadania estamos contribuindo para que mudanças
profundas e estruturais sejam fato em nosso país.

Eunice Cabral - Presidente
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MAIORIDADE PENAL É TEMA DE DESTAQUE
Assunto polêmico e que divide opiniões. A
maioridade penal vem sendo discutida pela
sociedade e o nosso sindicato destacou o tema
no seminário do mês de agosto (15/08) no
Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira em
Mogi das Cruzes.
O palestrante Dr. Cel. Luiz Marcelo Filogonio
apresentou um panorama do Estatuto da
Criança e do Adolescente, com destaque para:
direitos e obrigações das pessoas entre 12 e
16 anos, esclareceu o que é a prática de Ato
Infracional, diferença entre crime e contravenção penal.
“A violência no Brasil não é uma questão simplesmente da segurança pública; passa pela
necessidade de um judiciário mais eficiente”
afirmou.
Para Filogonio é necessário investimentos na melhoria do sistema de moradias, oportunidades de
emprego, educação, qualificação e projetos focados
no adolescente.
Já nossa presidente Eunice Cabral aponta: “edu-

cação vem de casa, precisamos
de melhorias no ensino escolar;
temos que abraçar nossos filhos
senão os traficantes os abraçam”, finalizou
Câmara aprova a Redução da idade penal. Tema
segue para o Senado
A Câmara dos Deputados em Brasília aprovou na
quarta-feira (19) a redução de 18 para 16 anos da
idade mínima para imputação penal nos de casos de

crime hediondo, homicídio doloso e lesão corporal
seguida de morte.
O resultado já esperado confirma a proposta aprovada no início de julho, quando o texto foi apreciado
em primeiro turno pelos deputados.

GARANTIDA A CORREÇÃO DO FGTS NA CÂMARA
A proposta, de autoria do deputado Paulinho da Força, apresentada no 1º
de Maio da Central, prevê reajuste gradual nas correções do FGTS até 2019,
quando valerá a mesma regra de reajuste da poupança, que hoje está em
6,17% + Taxa Referencial (TR). Agora, o texto será encaminhado ao Senado
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira (18), o
Projeto de Lei 1.358/15, de autoria do deputado federal Paulinho da Força
(Solidariedade-SP), que reajusta o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) com índices maiores do que os atuais. Agora o PL será enviado para
apreciação do Senado.
Pelo texto aprovado e negociado com o governo, em 2016 os novos depósitos
do FGTS serão corrigidos em 4% mais a TR; no segundo ano, em 4,75% mais a
TR; no terceiro ano, em 5,5% mais a TR; e, no quarto ano, em 2019, passarão
a ser reajustados pelas mesmas
regras da caderneta de poupança, que hoje está em 6,17% + a TR.
As galerias, durante a votação
do texto, foram ocupadas por
sindicalistas da Força Sindical. “A Força Sindical foi a Brasília por várias vezes, e graças
a esta mobilização conseguimos
sensibilizar os parlamentares
a votarem favoravelmente à

aprovação da matéria, o que vai garantir um reajuste mais digno para o
FGTS”, disse o sindicalista, que afirmou, ainda, que a luta vai continuar no
Senado e que os Sindicatos da Força vão continuar pressionando.
Paulinho da Força ressalta que a proposta aprovada ainda não é a ideal, mas
foi uma importante conquista. “Foi mais uma vitória dos trabalhadores, que
merecem ser remunerados de forma mais justa. E, para isto, vamos continuar
nossa luta no Congresso por mais direitos”, afirmou o deputado.
Os Sindicatos filiados a Força Sindical tiveram participação efetiva nesta
pressão. Sem a participação das mais diversas categorias, a mobilização
não teria a mesma força.
O Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco participou ativamente
destes manifestos.

GRITO EM DEFESA DA INDÚSTRIA E DO EMPREGO MOBILIZA
TRABALHADORES E EMPRESÁRIOS NA AVENIDA PAULISTA

A Avenida Paulista reuniu na quinta-feira, 13 de
agosto, milhares de manifestantes que realizaram
um ato público no vão livre do MASP.
A manifestação foi convocada pela Força Sindi-

cal, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas
(ABIMAQ), CGTB e UGT. O objetivo foi realizar uma
massiva manifestação contra a recessão e o desemprego que atinge a indústria brasileira, causando redução

da atividade produtiva, e a desindustrialização.
Nossa diretoria, assessoria, comissões de fábrica,
trabalhadores e empresários do setor do vestuário
participaram ativamente do protesto.
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GOVERNO CEDE E CÂMARA APROVA PROJETO
QUE AUMENTA CORREÇÃO DO FGTS

EDITORIAL PAULINHO

A Sabendo que seria derrotado na Câmara dos
Deputados, o governo foi obrigado a negociar e
aceitar uma nova forma de reajuste dos depósitos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço). O projeto apresentado por mim e pelos
deputados Leonardo Picciani (PMDB) e Mendonça Filho (DEM), previa que o FGTS passasse a ser
reajustado pelos mesmos índices da caderneta
de poupança a partir de janeiro de 2016. E ele
seria aprovado.

O governo do PT, que sempre defendeu um reajuste
digno para o FGTS, dizia agora que esse reajuste
inviabilizaria o financiamento habitacional. Mas,
sabendo que seria derrotado no Congresso, aceitou
negociar um reajuste escalonado. Pelo texto aprovado hoje, negociado com o governo, em 2016, os
novos depósitos do FGTS serão corrigidos em 4%
mais TR; no segundo ano, em 4,75% mais TR; no
terceiro ano, em 5,5% mais TR; e no quarto ano,
em 2019, terá as mesmas regras da poupança. Ou

seja: de cerca de 6,5%, mais TR. A
nova regra ainda precisará ser
aprovada no Senado.
Não é o que queríamos. Mas foi
mais uma vitória dos trabalhadores, de quem é o
dinheiro do FGTS. E que merece ser remunerado
de forma mais justa.
Paulinho da Força
Deputado Federal por São Paulo e
Presidente Nacional do Solidariedade

CAMPANHA DO AGASALHO 2015
NOSSO AGRADECIMENTO AOS
GRANDES PARCEIROS E
COLABORADORES QUE A CADA
ANO FAZEM DA CAMPANHA DO
AGASALHO UM SUCESSO.
ZONA SUL
1-NATIVE INDUSTRIA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
2-MARK STIL CONFECÇÕES LTDA
3-BLEIZER INDUSTRIA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
4-FERG’S INDUSTRIA COM ROUPAS LTDA
ZONA NORTE
1-ESTRELINHA INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA
2-CAFS INDUSTRIA COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA
3-BABY CARY LU CONFECÇÕES LTDA
4-MALHARIA FIOTA INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA
5-S&V CONFECÇÕES
6-BLUSH CONFECÇÕES LTDA
7-MELL FOUR CONFECÇÕES LTDA
8-MILAMUR CONFECÇÕES LTDA
9-EMINENT CONFECÇÕES MODA LTDA
10-SINZATO INDUSTRIA COMÉRCIO
11-KOUNTRY LINE CONFECÇÕES LTDA
12-LCS SERVIÇOS DE COSTURA LTDA EPP
13-BARREDS EXT CONFECÇÃO LTDA EPP
BRÁS
1-CONFECÇÕES ESOTERICA LTDA
2-NIAGARA INDUSTRIA MERCANTIL LTDA
3-CAMISETAS MAGIC CONFECÇÕES
4-LENE CONFECÇÕES DE ROUPAS INFANTIS LTDA
5-LUNA CONFECÇÕES
6-DIA STAR CONFECÇÕES LTDA

7-CONFECÇÕES DE ROUPAS GLOBAL LTDA
8-ANIS RAZUCK INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA
ZONA LESTE
1-OXYRED INDUSTRIA COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA
2-KAMCY INDSUTRIA COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA
3-BORDA KORTE CONFECÇÕES LTDA
4-ARTIGO X INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA
5- CONFECÇÕES MEIMAR LTDA
6-CONFECÇÕES CHORINGUE LTDA
7-SAWARY CONFECÇÕES LTDA
8-NISHIMURA CONFECÇÕES
9-CONFECÇÕES 4R LTDA
10-ADESSO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11-MASH INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
LAPA
1-FASE II INDUSTRIA COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA
2-ORV CONFECÇÕES LTDA
3-CONFECÇÕES CARMILA LTDA
4-GEP INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA
5-SARYLON INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA

6-PIATA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA
BOM RETIRO
1-MALHARIA E CONFECÇÕES POL SAR LTDA
2-MVS INDUSTRIA COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA
3-TRICOSTYL MODAS LTDA
4-LIVIPEL INDUSTRIA COM. CONFECÇÕES LTDA
MOÓCA
1-EVERBLUE CONFECÇÕES LTDA
2-CONFECÇÕES INFANTIS PARKINHO DO BEBÊ
3-SOMALHAS INUSTRIA COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA
4-Y.K.Z CONFECÇÕES LTDA
5-JOSELIA MARIA DA COSTA ROSA PALMA
6-PIXIE ARTEMODA LTDA
7-CONFECÇÕES MEIMAR LTDA
8-TERCEIRA GERAÇÃO
2-LONG ISLAND CONFECÇÕES LTDA
OSASCO
1-NINA AGOSTINI
2-ALTAIR CONFECÇÕES LTDA

AGITO GERAL NO CAMPEONATO 2015

CAMPEONATO 2015

SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER

As 07 primeiras rodadas do campeonato foram muito disputadas. Já tivemos 3 grandes goleadas
sendo: Essência 10 x 0 Simulassão, Rat Boy 11 x 1 Delui e Polsar 11 x 4 Ri 19. As chaves seguem emboladas, e a disputa continua! A 1ª Fase terminará dia 26/09 quando teremos a definição das equipes,
classificadas para 2ª Fase. A Equipe que marcou mais gols até o momento foi a Polsar com 20 gols
e a que sofreu menos gols foi a Equipe Gangster que sofreu apenas 1 Gol.
Os jogos acontecem todos os sábados (exceto nos dias de seminário) as 10h00 na Associação
Atlética São Paulo – Praça Bento de Camargo 162 – Próximo ao metrô Armênia.

Alinhavando
Reunião de Saúde e Segurança
Data: 11/09/15 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00
Próximo Seminário
Data: 19/09/15 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

Imagens do mês
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SINDICATO CIDADÃO
UMA REALIDADE EM NOSSA ENTIDADE
Os desafios e dificuldades colocados ao movimento sindical pelas transformações pelas quais passa a sociedade hoje exigem do
sindicato um novo papel frente à sociedade.
A partir desta realidade e da necessidade
de mudança nosso sindicato acredita não
só no significado do trabalho de formação
sindical, como também caminha em direção ao Sindicato Cidadão onde abraça o
desafio de oferecer serviços que, deveriam
ser prestados com qualidade pelo Estado,
afinal são direitos garantidos pela lei, mas
que não são cumpridos.
Nosso sindicato não se restringe às lutas
trabalhistas, mas se envolve na luta pela
cidadania plena do (a) trabalhador (a), na
luta pelo direito a ter direitos, informação
e tudo que permita ao trabalhador(a) melhorias efetivas de qualidade de vida; tudo

Podologia

Departamento jurídico

Atendimento odontológico

Atendimento ao trabalhador

Oftalmologia

através, exclusivamente, das contribuições
de cada trabalhador(a).
Nossos serviços na área de saúde são diferenciados e de qualidade.
Dispomos das mais variadas especialidades
clínicas. Entre elas: cardiologia, clinica geral, dermatologia, ginecologia, exames laboratoriais, oftalmologia, ortopedia, otorrino, pediatria, psicologia e acupuntura.
“A cada ano buscamos ampliar o número de
atendimentos. Nossa categoria merece receber atendimento digno e de qualidade” afirma a presidente da entidade, Eunice Cabral.
O nosso objetivo é prestar um serviço transparente, ético e de qualidade.
Somos um sindicato que dá voz a nossa categoria. Um sindicato efetivamente formado
por todos nós.

Sala de espera ambulat

Atendimento ambulatorial

orial

Dermatologista

São mais de 80 mil atendimentos à nossos beneficiados todos os anos!

