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A importância do
voto

Editorial Sindicato recebe pré - candidato a presidência em seminário  
No último sábado (14), aconteceu mais um seminário promovido pelo 
nosso Sindicato no Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das 
Cruzes. O tema do evento foi “Rumo as Eleições 2018” com o pré-candi-
dato à presidência da república pelo Solidariedade, Aldo Rebelo.

Rebelo disse na sua palestra que para o Brasil voltar a crescer precisa investir no 
desenvolvimento, reduzir a desigualdade e que a população volte acreditar na 
política. “É normal encontramos o povo brasileiro totalmente sem nenhuma 
esperança na classe política. Por isso devemos reagir e mudar este quadro pes-
quisando com mais atenção sobre cada candidato e usar o voto como a ferra-
menta mais importante dentro de uma democracia”.
A presidente do nosso Sindicato Eunice Cabral disse que eventos como este, em 
que acontecem em um período de aquecimento ao pleito eleitoral deste ano são 
de extrema importância para a população. “Sem dúvida este é o momento em 
que temos que alertar os nossos companheiros e companheiras sobre as elei-
ções deste ano. Por isso é imprescindível a participação de um pré-candidato à 
presidência nos nossos seminários”, disse Eunice.

Companheiros e companheiras, a copa 
do mundo já terminou e agora voltamos 
a nossa realidade. Teremos eleições e 
iremos escolher presidente, governado-
res, deputados estaduais e federais e 
senadores. Em um momento tão contur-
bado que vivemos, o voto ganha uma 
importância mais expressiva em 2018. 
Existem várias campanhas, principalmen-
te nas redes sociais para que a população 
anule o voto, votando em branco. Isso é 
um crime contra a democracia.

Vamos votar consciente em candidatos 
comprometidos com a classe trabalhado-
ra. Atravessamos um momento crucial na 
economia, altas taxas de desempregos, 
aumento abusivo no gás de cozinha, 
combustíveis, alimentos, energia e 
medicamentos.

O sindicato vem alertando a nossa 
categoria nos seminários, palestras, porta 
de fábricas e outros  tipos de eventos 
que despertem os nossos trabalhadores 
e trabalhadoras a se interessarem mais 
por política. O voto, numa democracia é 
uma conquista do povo e deve ser usado 
com critério e responsabilidade.
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Alinhavando

• Próximo:  Seminário 
      Data: 18/08/2018 - Sábado 

      Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP 

Saída: 07h00 da sede do sindicato 

• Reunião de Organização no Local de Trabalho 
      Data: 10/08/2018– Sexta-feira 

      Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório 

      Horário: das 18h00 as 19h00 

Sindicato Intensifica Negociações pela PLR nas empresas
O nosso Sindicato vem trabalhando forte para garantir este 
direito para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa catego-
ria. Empresas como Tricomix Indústria e Comércio,
Confecção Shiroma, Corsa Comercial e a Said Razon
pagarão a bonificação em parcela única. Já a Roupas
IOUI LTDA, Seridó Artigos para Restaurantes LTDA,
Amore Indústria e Comércio de Roupas LTDA, Suburban
Indústria e Comércio e a Confecção Lilian pagarão
em duas parcelas.

No Brasil a PLR foi regulamentada pela lei 10.101/2000, mas já 
havia sido citada na Consolidação das Leis do Trabalho, de 
1946 e na Constituição Federal de 1988. A Lei diz que a empre-
sa poderá implantar o programa de PLR, com o objetivo de 
recompensar o funcionário pelos resultados obtidos pela 
empresa durante um ano. 

IMAGENS DO MÊS
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TRABALHADOR(A) VEJA OS PONTOS DA REFORMA TRABALHISTA QUE RETIRA NOSSOS DIREITOS

Campanha Salarial 2018!

Home Office sem horas 

A campanha salarial deste ano está a todo vapor. Diariamente diretores do nosso sindicato vão às empresas para mobilizar os 
trabalhadores e trabalhadoras, explicar os itens da pauta de reivindicações e mostrar a todos a importância da união entre 
sindicato e categoria para fortalecer a nossa luta. Veja abaixo, nossas principais reivindicações:

Redução nas vagas empregos

A reforma trabalhista aprovada no ano passado reduzirá postos de 
trabalho. Muitos especialistas dizem que a proposta pode levar 
muitos trabalhadores e trabalhadoras para a migração em vagas 
mais precárias.

Aumento Salarial pelo INPC
 
Manutençăo da convençăo coletiva 

Homologaçőes feitas na Entidade 

Aumento do piso salarial 

Ampliaçăo do cartăo vale-compras 

Licença maternidade de 180 dias 

Auxílio creche de 36 meses no 
valor de um piso qualificado 

Criaçăo da câmara de conciliaçăo 
prévia
 

Nossas principais

reivindicaçőes

A nova legislação prevê que o trabalho em home office não estará 
mais sujeito ao controle de jornada, excluindo, assim, a possibilidade 
de recebimento de horas extras. 

A proposta do governo retira direitos do trabalhadores e trabalhado-
ras. A reforma dificulta a ida deles ao Poder Judiciário depois do 
término dos contratos.

Corte de Direitos



Você sabia?

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em caso de morte, invali-
dez permanente total ou parcial causada por acidente ou doença adquiri-
da no exercício profissional do empregado (a), seguidas as determina-
ções da convenção coletiva.

R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais) em caso de 
morte do cônjuge.

R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em caso de 
morte de filho (a) até 21 anos, limitado a 4 (quatro).

R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em favor do 
empregado (a) quando ocorrer o nascimento de filho (a) portador(a) de 
invalidez causada por doença congênita, a qual o impeça de exercer 
atividade remunerada comprovada por atestado médico.

50 kg de alimentos entregues aos beneficiários quando ocorrer morte 
do empregado (a).

R$2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) para gastos com funeral 
na ocorrência de morte do empregado (a).

Cesta Natalidade (somente válida para seguradora) contendo Kit 
Bebê e Kit Mãe desde que formalizado pela empresa até 30 dias após o 
parto da funcionária contemplada.

A CONVENÇÃO COLETIVA ENCONTRA-SE 
DISPONÍVEL NA SEDE DO SINDICATO.

TODO ASSOCIADO (A) TEM DIREITO:
(CLÁUSULA 31 DA CONVENÇÃO COLETIVA)

O trabalhador (a) do vestuário tem muito o que comemorar. O 
sindicato conseguiu um excelente e inédito benefício que vai fazer 

a diferença no final do mês para todos. É o nosso 
VALE COMPRAS NO VALOR DE R$ 50,00 que poderá ser 

usado em qualquer loja da Rede Extra para comprar alimentos, 
utensílios, material de limpeza para aliviar o orçamento da casa.

Mais informações no site www.costureirassp.org.br ou pelo fone: 3329-6376/6312 (Falar com Erika)
Atenção: Para ter direito ao agendamento é necessário ter, no mínimo, dois meses como sócio.
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BENEFÍCIO INÉDITO

    A nossa Colônia de Férias tem a melhor estrutura para atender seus hóspedes. 
Ela fica bem próxima da praia e dos principais pontos turísticos da Praia Grande.

    Num ambiente aconchegante, a Colônia tem 44 apartamentos com quartos 
que acomodam até 11 pessoas, além das suítes para casal, todos com TV, 
ventilador de teto e banheiro privativo. 
    Você poderá relaxar e aproveitar todo o conforto, espaço e dedicação que 
reservamos a você, à sua família e aos seus convidados.
    A nossa Colônia está localizada Avenida dos Sindicatos, 331 - Vila Mirim - 
Cidade Ocean - Praia Grande - SP. Telefone (13) 3494-2642.
OBS: As reservas devem ser feitas na sede do Sindicato e com dois meses de 
antecedência, para feriados e temporadas.
    As diárias de hospedagem, pagas no ato da reserva, estão incluso o café da 
manhã. Para a alimentação, a Colônia possui restaurante self-service, no qual 
o associado paga o que consumir. 

COLONIA DE FÉRIAS 


