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CAMPANHA SALARIAL 2014

A FORÇA DA CONQUISTA EM NOSSAS MÃOS

CHEGOU A HORA!
Por: Eunice Cabral - Presidente

Estamos vivendo um momento decisivo tanto na história como em nossa categoria. Temos visto nos últimos meses manifestações públicas e mobilizações onde a
voz da classe trabalhadora tem se transformado num grito que há muito tempo
estavam entalados na garganta.
A euforia da Copa do Mundo não pode tirar o brilho desta luta! Não podemos
esquecer que em menos de um mês “a febre da bola” terá passado e vamos ter
que encarar uma conta que todos iremos pagar!
Nossa campanha salarial já está aí e é vital que nossa categoria se conscientize da
necessidade e da importância da participação e comprometimento de todos (as).
Demos o pontapé na campanha em assembleia realizada no último sábado, 14
de junho na sede de nosso sindicato.
Nossa pauta de reivindicações esta focada em diversos pontos entre eles a reposição
da inﬂação do período e aumento real de salários, ampliação da PLR em toda a
base, combate sem tréguas ao trabalho análogo a escravidão, entre outras. Não
podemos esquecer que nossa data base é 1º de agosto.

LEMBRE-SE:

SUA PARTICIPAÇÃO É ESSENCIAL!
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A realidade do Brasil é o tema
de destaque de nosso seminário
O Sindicato das Costureiras de São Paulo
realizou, no dia 14 de junho, no Sítio Escola
Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das
Cruzes, o quinto seminário do ano com o seguinte tema: “Retratos do Brasil: Impostos
elevados e serviços públicos da pior qualidade no país”, proporcionando momentos
de grande reﬂexão aos (as) companheiros
(as) da categoria.
Durante o seminário, o palestrante Luiz
Coelho abordou temas importantíssimos, e
de grande impacto na vida dos trabalhadores (as), como: a deﬁcitária qualidade dos
serviços públicos e a péssima distribuição
dos impostos. “Parte da indignação que
os brasileiros estão levando para as ruas
está na desproporcional relação entre tudo
que se paga de impostos e o pouco que se
recebe”, disse Luiz Coelho.

Para finalizar, a Presidente Eunice
Cabral falou da importância do voto e
que nós podemos mudar essa situação
desfavorável nas eleições que ocorrerão
em outubro. “É com vontade política

ASSÉDIO MORAL VOLTA A SER
DESTAQUE EM EMPRESAS DO SETOR

São inúmeras as denúncias e reclamações feitas por trabalhadores
(as) da empresa I’dios e Tchellis, no
Bom Retiro, ao nosso sindicato por
assédio moral.
Diante da situação, nossa entidade
encaminhou o problema ao Ministério
do Trabalho que determinou a participação de todos os funcionários em
palestra especíﬁca sobre o assunto.
A primeira turma de trabalhadores
(as) esteve no último dia 13 de junho,
na sede de nosso sindicato onde o especialista no assunto, Dr. Aparecido
Inácio – advogado esclareceu pontos
importantes sobre a questão.
“O Brasil tem 83 milhões de trabalha-

dores (as) com carteira assinada e
deste número 20 milhões sofrem ou
sofreram com o assédio moral”, destacou Dr. Inácio.
Para a diretora do setor, Aparecida
Carmelita, esta é uma iniciativa inovadora e pioneira: “vamos acompanhar de perto estes (as) companheiros
(as)”, aﬁrmou.
Nossa presidente Eunice Cabral ressaltou: “Cada um de nós tem que estar
atento em conhecer direitos e deveres;
para isso é vital o conhecimento!”
No próximo dia 27 de junho acontece
a segunda palestra com a segunda
turma de trabalhadores (as), em
nosso sindicato.

que mudamos o país. Temos que mudar
tudo isso! Mudarmos nas urnas. Elegendo quem realmente vai lutar pela
causa do trabalhador (a)”, afirmou
Eunice Cabral.

Mobilização na Avenida Paulista
contra política econômica

Milhares de pessoas bloquearam totalmente a
Avenida Paulista no último dia 06/06 – sexta-feira.
A concentração aconteceu próximo ao prédio
do banco Central como
objetivo de protestar contra a política econômica
do governo federal e os gastos da Copa do Mundo.
A mobilização foi organizada por nossa central,
Força Sindical e contou com a participação de
inúmeros sindicatos.
“Precisamos intensiﬁcar a luta. A classe trabalhadora não agüenta mais ser massacrada por taxas
de juros abusivas, e salários achatados”, aﬁrmou
Eunice Cabral.
Nosso sindicato esteve atuante no protesto.
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Juros altos é presente a especuladores

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

O Comitê de Política Monetária divulga
quarta-feira o resultado da reunião sobre a taxa de juros, mas o resultado não
deverá diferir da linha de raciocínio de
presentear os especuladores largamente
utilizada pelo governo, que mantém os

juros básicos em patamares proibitivos.
Apesar de todos os protestos da Força
Sindical e demais Centrais, a última reunião do Copom (2 de abril) manteve sua
política de reajuste da taxa Selic em 0,25%
pela 9ª vez seguida desde abril 2013,
totalizando 11% ao ano. Manter os juros
altos é andar na contramão dos anseios
dos trabalhadores.
O aumento dos juros é um “tiro no pé”,
como comprovam dados do IBGE de que
a indústria brasileira vem encolhendo,
desde 2011, em média 0,3% ao ano (o pior
desempenho desde o governo Collor).
Dados estarrecedores para a economia
(queda na produção e recessão) e para
os trabalhadores (maiores dificuldades
nas negociações salariais, diminuição
da renda e do consumo e aumento do
desemprego).
Mas o que mais impressiona é a incompetência governista na condução da política

econômica e sua insensibilidade sobre os
efeitos de tamanha inconsequência sobre
o povo. Manifestações por juros menores já foram realizadas pelo movimento
sindical por todo o País, mas o governo
prefere manter-se alheio às reivindicações dos trabalhadores e voltar sua total
atenção aos grandes e gananciosos especuladores , que continuam acumulando
riquezas às custas do nosso povo.
O que falta no Brasil é um amplo projeto
de desenvolvimento econômico que traga
contrapartidas benéﬁcas para os trabalhadores e a sociedade em geral. Que aposte
em investimentos produtivos e impulsione a
competitividade, que gere mais e melhores
postos de trabalho, que invista na formação e na qualiﬁcação proﬁssional e que
coiba a rotatividade da mão de obra. O que
sobra, infelizmente, são decisões errôneas
queseguem conduzindo a economia pela
contramão do desenvolvimento.

Secretaria de Esportes Cultura e Lazer

Campeonato 2014 - A bola já está em campo com shows de goleadas
Na primeira rodada do campeonato deste ano as
equipes Mash e Coqueta se destacaram e a disputa
promete esquentar o campeonato.
A equipe MASH vem com tudo para a conquista do
bi-campeonato. Venceu seu primeiro jogo contra a
Mcauliff por 12 x 0.
A equipe vice campeã do ano passado, vem em busca
do seu 1º título e venceu a primeira partida de goleada: 10 x 3 contra a Esotérica.
Muita disputa e show de bola. Estas são as promessas
do Campeonato 2014. Venha torcer!
Os jogos são realizados aos sábados no Clube Atlética
São Paulo que ﬁca próximo a estação Armênia do Metrô.

Mash

Conﬁra os jogos e a classiﬁcação no site www.costureirassp.org.br.

Alinhavando
Festa Junina
Data: 27/06/14 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – Subsolo
Horário: A partir das 18h30
Reunião de Saúde e Segurança
Data: 11/07/14 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00
Próximo Seminário
Data: 19/07/14 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

Imagens do mês

Coqueta
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INSCRIÇÕES PARA A FESTA DAS CRIANÇAS
TÉRMINO: 15/08/2014
(SEXTA-FEIRA)

Documentos necessários:
RG ou certidão de nascimento
da criança de 2ª a 6ª feira
das 09h00 as 18h30 - Sede
do Sindicato- secretaria, com
Paula, Kelly e Érica.
Sub-sede – Secretaria,
com Lucilene e Valda

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.

