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E DITORIAL PRESIDENTE FOCO E DETERMINAÇÃO

Eunice Cabral - Presidente

Nossa Campanha Salarial está nas ruas e 
todos os dias, nas portas de fábricas, são rea-
lizadas assembléias onde sindicato e trabalha-
dores (as) discutem os problemas enfrentados 
e buscam juntos encontrar soluções.
A pauta de reivindicações já foi entregue 
aos patrões e agora estamos na luta por 
negociação.
Nossa categoria sabe e sente de perto o resul-
tado de todas as ações do governo que têm 
pressionado a cada dia os (as) trabalhadores 
(as) que sentem no bolso a desvalorização 
dos seus salários.
Nossos diretores e assessores de base têm 
realizado um trabalho intenso de cons-
cientização junto à categoria. Isto porque é 
preciso que todos (as) participem para que 
alcancemos um bom acordo. 

LEMBRE-SE: NOSSA DATA BASE 
É AGORA EM AGOSTO!

O governo continua a fazer cortes!
Os maiores são justamente nas áreas sociais, na saú-
de, na educação e na economia. 
É lamentável assistir ao governo encontrar saídas para 
crise econômica acentuando nossos problemas sociais.  
O que vemos são fi las enormes em postos de saúde. Do-
entes a espera de médicos, medicamentos e estruturas 
completamente insufi cientes para tanta gente.
E por que o governo é tão duro justamente nas 
áreas sociais? A saída para uma crise econômica 
pode e deve ter outros caminhos. E esses caminhos 
passam pela revisão da política monetária e fiscal 

e o modelo econômico nacional.
Se o que está em nossa lei simplesmente fosse cum-
prido, o governo poderia arrecadar o que pretende 
sem ter de prejudicar, como sempre prejudica os 
mais pobres. Não compactuamos com o ajuste fi s-
cal imposto pelo governo federal que vira as costas 
para os (as) trabalhadores (as). Há outras saídas 
mais justas para trabalharmos pelo desenvolvimen-
to de nosso país.
É momento de todos nós arregaçarmos as man-
gas e enfrentarmos com união e determinação os 
desafi os que virão.

ATUAÇÃO NAS PORTAS DE FÁBRICAS
 FORTALECE NOSSA CAMPANHA SALARIAL
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Antes de virar sindicalista e deputado estadual 
(PSDB-SP) trabalhei em mais de 700 canteiros 
de obras.
Portanto, sei, literalmente, quando uma casa 
está em risco de cair, só de olhar.
Pois bem. A Casa Brasil está com seus alicerces 
comprometidos pela má administração da 
presidenta petista Dilma Rousseff.
No último di a 6 de julho, ela, devidamente 
escondida para evitar panelaços, anunciou 
uma Medida Provisória permitindo que as em-
presas reduzam em até 30% a jornada de trabalho com 
redução proporcional do salário pago pelo empregador.
Ora, quem causou a crise que combina infl ação, desem-
prego e falta de investimento no setor industrial foi o 
governo da petista.
E o desmonte foi tão bem feito que Roussef não encontra 
caminhos para fazer o País retornar aos trilhos da nor-
malidade mínima.Mais uma vez, como de hábito, aliás, 
a presidenta penitencia o trabalhador.
Qualquer paralelepípedo de boca de mato sabe que se 
houver redução de salários para quem está empregado, 
a economia vai se retrair ainda mais e a recessão só fará 
aumentar. Dilma propõe uma medida paliativa. Se mé-
dica, seria daquelas que apenas procura remediar, em 
vez de buscar política efetiva de prevenção de doenças.
E mais: em minha opinião quer, com essa MP, tirar o foco 
da corrupção e da incompetência que a estão engolindo.
Pela MP, a diferença do salário será parcialmente com-
pensada pelo governo, que vai pagar ao trabalhador 
50% da perda (15% dos 30%), com recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Essa compensação está limitada a R$ 900,84, corres-

EMPRESÁRIOS QUEBRADOS. FAT DEFICITÁRIO. 

pondente a 65% do valor do maior benefício 
do seguro-desemprego, hoje em R$ 1.385,91.
Ora, todo mundo sabe que o FAT está defi citá-
rio. Então, como o governo vai tirar dinheiro 
de onde não há dinheiro?
Outra coisa. Na Construção Civil, a maioria 
dos empresários está passando por uma fase 
de vacas magérrimas. O máximo de lucro 
que conseguem tirar é de 8%. Como poderão 
ajudar a bancar parte da diferença? E mais: 
quando, na história desse País, patrão colocou 

a mão no bolso de forma voluntária?
Aí entra em cena outro aspecto que vivo alertando que 
é o do problema da terceirização. 
O trabalhador da Construção chegou a ganhar, no tempo 
das vacas gordas, R$ 5 mil. Mas, na carteira profi ssional, 
é registrado com salário de R$ 1,5 mil, quando muito.
Questiono: Essa Medida Provisória incidirá em cima de 
qual valor? No mais baixo, é claro...
É de se perguntar por que o governo não paga 100% da 
diferença?
Sim, pois em seus discursos, Dilma sempre ressalta que 
o Brasil tem dinheiro. Como 91% dos brasileiros, julgo a 
administração federal ruim ou péssima.
Com percentual tão negativo, a presidenta e o governo 
não merecem credibilidade.
Aposto, portanto, que a MP é mais um golpe contra os 
trabalhadores.
Dilma se aproxima do abismo. E o abismo a quer!

Ramalho da Construção
Sindicalista e deputado estadual (PSDB-SP)

COMO FICA A VIDA DO TRABALHADOR COM TANTAS MUDANÇAS

MP DE DILMA NÃO PARA EM PÉ!

Este foi o tema do seminário do mês de ju-
lho apresentado pelo companheiro Sergio 
Leite, presidente da Federação dos Quí-
micos do Estado de São Paulo e também 
secretário da Força Sindical.
Na abertura feita por Eunice Cabral, nos-
sa presidente destacou a importância do 
momento que vivemos. “O Brasil somos 
nós! E é momento de assumirmos 
nosso papel de cidadãos”.
Serginho apresentou a centenas de traba-
lhadores (as) a real situação do momento 
e as ações que estão sendo tomadas em 
Brasília. Destacou também as medidas 
provisórias (MP’s 664 e 665 que esta-
belecem prazos maiores para acessar 
o seguro desemprego, abono salarial, 
auxílio-doença e regras mais rígidas para 
receber pensão por morte), fator pre-

O Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira no sábado, 18/07 

videnciário, e os projetos que 
estão em votação na Câmara 
e que refletem diretamente na 
população. Foi uma verdadeira 
aula onde todos (as) puderam 
conhecer melhor os últimos 25 
anos da economia e da política 
nacional e assim compreender 
a situação que estamos viven-
do. Após sua apresentação, a 

participação dos 
(as) companheiros 
(as) foi maciça. 
Conhecedor das 
causas trabalhis-
tas e sindicalista 

atuante nas lutas em Brasília finalizou 
sua brilhante palestra destacando: “O 
Brasil só vai voltar a crescer quando 
o trabalhador tiver emprego, bons 
salários e dinheiro no bolso”.
Ao fi nal, nosso secretário Geral, Elias Fer-
reira convocou os (as) companheiros (as) 
a abraçarem a Campanha Salarial como 
uma questão de todos nós! “É momento 
de juntarmos forças. As rodadas de 
negociação estão acontecendo e é 
muito importante o engajamento de 
toda a categoria”.

Opinião Espaço Publicitário
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sem justa causa. Mas, mesmo as-
sim, quem fi ca 10, 20 ou 30 anos 
numa empresa não consegue 
juntar dinheiro sufi ciente para pagar à vista uma 
casa própria.
Milhares de ações de trabalhadores pedem na Jus-
tiça a correção dos saldos do FGTS pelos mesmos 
índices que o da infl ação. Nós, do Partido Solida-
riedade, também ingressamos com uma ADI (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade) no STF para que 
o tribunal julgue essa questão.
No projeto que agora apresentamos, e que 
começará a valer a partir de janeiro de 2016, 
queremos reparar essa injustiça histórica. Se 
tiverem a mesma correção que a caderneta de 
poupança (hoje em 6,17%, mais TR), os depósi-
tos e saldos do FGTS poderão dar ao trabalha-
dor a possibilidade de conseguir uma reserva 
monetária que lhe garanta a compra à vista de 
um imóvel ou uma aposentadoria mais tranqui-
la, fugindo dos juros extorsivos cobrados pelas 
construtoras e pelos bancos.

E DITORIAL PAULINHO

Imagens do mês

sem justa causa. Mas, mesmo as-

AlinhavandoAlinhavando

Paulinho da Força
Deputado Federal por São Paulo e 

Presidente Nacional do Solidariedade

CAMPEONATO 2015 COM FORÇA TOTAL

SEM CORREÇÃO ADEQUADA DO FGTS, 

Assim que foi apresentado, o Projeto de Lei 
1.358/2015, que corrige os depósitos do FGTS (Fun-
do de Garantia por Tempo de Serviço), despertou a 
sanha das construtoras e de especuladores.
Pelo projeto que apresentei na Câmara dos 
Deputados, junto com os líderes de PMDB, Le-
onardo Picciani, e do DEM, Mendonça Filho, 
os depósitos do FGTS passarão a ter a mesma 
correção que a caderneta de poupança a partir 
de janeiro de 2016. E o lobby das construtoras 
logo veio a público dizer que os juros das pres-
tações da casa própria também irão subir na 
mesma proporção. Desde 1999, os depósitos do 
FGTS são corridos em apenas 3% ao ano, mais 
a TR (Taxa Referencial de Juros, de só 0,8% em 
2014). O governo diz que usa esses recursos para 
bancar obras de moradia popular e saneamen-
to básico. As prestações de programas como o 
Minha Casa, Minha Vida, cobram, no entanto, 
juros de 6% a 7%. Ou seja: o governo remunera 
em 3% o dinheiro do trabalhador e cobra o dobro 
de juros de quem quer comprar sua casa. Coisa 
de especulador. Quem já comprou um imóvel 
financiado pela Caixa Econômica Federal sentiu 
na pele o custo do financiamento “subsidiado” 
pelo banco do governo. Ao final de 10, 20 ou 30 
anos de financiamento, o comprador terá pago 

o dobro ou o triplo do valor inicial do imóvel. Se 
tivesse deixado o dinheiro em uma aplicação mais 
vantajosa, como um CDB-DI ou um Fundo de Pre-
vidência, o mutuário teria dinheiro para comprar 
seu imóvel à vista em muito menos tempo. Nos 
bancos privados, que também usam o dinheiro do 
FGTS para financiar empreendimentos habitacio-
nais, os juros são ainda mais extorsivos.
O patrimônio líquido do FGTS é estimado hoje em 
R$ 75 bilhões. Recentemente, o governo mandou 
mais R$ 10 bilhões do FGTS para capitalizar o 
BNDES. O mesmo BNDES que fi nancia diversos 
projetos obscuros na Venezuela, Cuba, Peru, An-
gola e Moçambique com juros subsidiados.
O governo está dizendo que os trabalhadores po-
derão utilizar até 30% do saldo de sua conta para 
aplicar num fundo de investimento que seria criado 
pelo BNDES. É preciso deixar claro que o dinheiro do 
FGTS é do trabalhador e ele deve ter direito a mesma 
correção integral de outras aplicações fi nanceiras.
Quando foi criado, em 1966, como substituição à 
estabilidade no emprego após dez anos de traba-
lho na mesma empresa, o argumento era de que 
o FGTS serviria para socorrer o trabalhador em 
caso de demissão.
Depois de alguns anos foi criada a multa de 40% 
sobre o saldo dos depósitos de quem fosse demitido 

GOVERNO AGE COMO ESPECULADOR

O destaque da abertura do Cam-
peonato deste ano foi a partida 
entre Essência 6 x 3 Coqueta, 
Campeão e vice de 2014. 
Já passamos da 4ª rodada e 
a animação e a participação 
de uma forte torcida tem sido 
destaque em todos os jogos. São 
momentos de integração e diver-
são da família vestuário.
A bola ta rolando solto! 

Reunião de Organização no Local de Trabalho 

Data: 21/08/15 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

Próximo Seminário

Data: 15/08/15 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

Os jogos acontecem 
todos os sábado (exceto 
nos dias de seminário) 
as 10h00.
Associação Atlética 
São Paulo – Praça 
Bento de Camargo, 
162 - Próximo ao me-
trô Armênia.

SÓCIO SEGURO - UM BENEFÍCIO 
PARA VOCÊ ASSOCIADO (A)!

É cada vez maior o número de associados (as) do nosso 
sindicato que são surpreendidos (as) ao serem sorteados e 
receberem um prêmio de R$ 1.000,00!
Para concorrer basta estar em dia com os cofres do 
sindicato.  Não fique de fora! Regularize sua si-
tuação e concorra você também.

Reunião de Saúde e Segurança 
17/07/15 (Sede do Sindicato)

Secretária do Esporte e Lazer
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Nos últimos meses, o Brasil viu aumentar o 
número de mobilizações e protestos. 
Os escândalos envolvendo o governo e 
medidas que sufocam ainda mais a classe 
trabalhadora tem sido uma dura realidade.
A cada votação em Brasília o grito dos (as) 
trabalhares (as) tem sido ouvido nas gale-
rias do Senado e da Câmara dos Deputados.

Junto com nosso deputado Paulinho da 
força, nosso sindicato tem participado 
de forma atuante e representado nossa 
categoria.
“Nosso objetivo é sempre levar nosso povo 
para integrar cada um em nossa emprei-
tada. É preciso conhecer de perto esta luta 
e participar”. A afi rmação é da presidente 
do Sindicato das Costureiras de São Paulo 
e Osasco, Eunice Cabral.
“É importante que nossos diretores de fá-
brica, que vivem o dia a dia na produção, 
saibam e conheçam de perto o trabalho rea-
lizado por nosso sindicato” fi nalizou Eunice.

SINDICATO DAS COSTUREIRAS PRESENTE E ATUANTE
NAS MOBILIZAÇÕES E MANIFESTAÇÕES EM BRASÍLIA


