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70 ANOS DE CLT  X 70 ANOS DO 
SINDICATO DAS COSTUREIRAS

A CLT foi criada no ano de 1943, 
e a sigla quer dizer Consolidações 
das Leis do Trabalho. Essa norma 
legislativa são leis especiais que 
referem ao Direito do Trabalho e 
também ao Direito processual do 
Trabalho que foi criada através de 
um decreto sancionado pelo então 
presidente do Brasil naquela época 
Getúlio Vargas.
As leis que estão contidas dentro da 
CLT visam o melhoramento na vida 
do trabalhador, além de fortalecer 
os direitos trabalhistas de todos, pois 
são uma forma de amparar a todos 
que trabalham de maneira formal, 
informal ou autônoma, mas desde 
que sejam trabalhos legais.

Vira e mexe, a tentativa de extin-
guir artigos da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) vem à tona. 
E mais uma vez estamos presen-
ciando isso nas discussões sobre a 
redefinição de alguns aspectos da 
organização sindical brasileira. É 
preciso resgatar algumas verdades 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
é uma conquista histórica dos trabalhadores

Essa conquista foi dada aos 
trabalhadores a fim de aca-
bar com as injustiças da épo-
ca, em que o trabalhador era 
“escravizado”, sem direito a 
quaisquer benefícios. Todos 
os direitos que conhecemos hoje 
na área trabalhista vieram com 
a regulamentação da CLT.
A tradicional mobilização do 1º de 
maio deste ano de nossa Central 
Sindical tem como tema: 70 Anos 
CLT. Será um momento importante 
de mobilização e união da classe tra-
balhadora em prol dos seus direitos. 
Nossa luta é pelo trabalho com car-
teira assinada! Esta é a garantia que 
os seus direitos sejam preservados!

sobre este importante instrumento de defesa 
dos direitos e garantias dos trabalhadores.
Os 70 anos da CLT e da Previdência So-
cial se misturam aos 70 aos de nosso 
Sindicato. Os avanços nas conquis-
tas e a manutenção dos nossos 
direitos se mistura as lutas que 
travamos nas portas de fábri-
ca, nas mesas de negociação, e 
em tantas outras situações ao 
longo de tanto tempo. 
Os anos se passaram, o cená-
rio mudou, a história de luta 
é a mesma!
Mas nossa garra e deter-
minação crescem junto 

sobre este importante instrumento de defesa 
dos direitos e garantias dos trabalhadores.

cial se misturam aos 70 aos de nosso 

tas e a manutenção dos nossos 
direitos se mistura as lutas que 

rio mudou, a história de luta 

com o desejo de ampliar 
as conquistas.

Eunice Cabral -  Presidente
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Ação cidadania é um dia espe-
cialmente reservado para que di-
versos serviços sejam oferecidos 
gratuitamente em nosso sindica-
to por profissionais consagrados 
em diferentes especialidades 
como: dentista, cabeleireiro, 
manicure, podólogo, massagista, 
advogado, clínico, psicólogo e 
acupuntura.
O objetivo é transformar os ser-
viços prestados numa ação onde 
a cidadania e o respeito ao (a) 
trabalhador (a) sejam resgata-

O QUE É AÇÃO CIDADANIA?
dos. Os cuidados com o corpo, a 
recreação, o atendimento ambu-
latorial, além do esclarecimento 
jurídico são diferenciais neste 
dia. o nosso sindicato busca a 
consolidações das famílias dos 
(as) trabalhadores (as) propor-
cionando, a cada quatro meses, 
momentos de integração e des-
contração além do sorteio de 
vários brindes. Confira alguns 
momentos do  ação cidada-
nia que aconteceu  no último 
24 de março:

Com a proximidade da data 
base de nossa categoria, o se-
minário deste mês, realizado 
no último sábado, 13, no Sítio 
Escola Itamar Barbosa de 
Oliveira, em Mogi das Cru-
zes, abordou as perspectivas 
de crescimento para o setor 
em 2013. 
A palestra, apresentada pelo 
consultor Luiz Coelho, fez um 
panorama do crescimento da 
economia brasileira em 2012 
e o que podemos esperar para 
este ano, visando o próprio 
setor do vestuário. 

Perspectivas para 2013 é tema de palestra no Sítio EscolaPerspectivas para 2013 é tema de palestra no Sítio EscolaPerspectivas para 2013 é tema de palestra no Sítio Escola

O crescimento do PIB brasileiro 
em 2012 foi de apenas 0,9%, 
no entanto, em decorrência da 
crise mundial, em comparação 
com as maiores economias do 
mundo, não fomos tão mal. 

“Países como a Itália e Espanha 
encolheram”, explicou Coelho. 
No entanto, para este ano, a 
previsão é otimista devido às 
diversas medidas adotadas pelo 
governo federal no sentido de 

aquecer a economia em 
que breve devem dar 
resultados. “A redução 
das taxas de juros, por 
exemplo, demoram um 
pouco pra fazer efeito 
na economia real, mas 
espera-se que o PIB bra-
sileiro seja de 1,1 a 1,6% 
este ano”, disse o pales-
trante. 
Para o setor do vestuá-
rio as previsões também 
se mostram positivas. 
Segundo as projeções 

Lafis indicam que, no biênio 
2013-2014, o setor têxtil terá 
um aumento no faturamento 
em reais de 6,0% e 6,5%. “Es-
tes resultados serão devido à 
ampliação interna do crédito 
com a queda na taxa de juros”, 
explicou Coelho. 
Outros destaque foi a questão 
do importados. O custo da mão 
de obra em países como China, 
Paquistão e Bangladesh são 
baixíssimos, o que facilita a in-
vasão de produtos importados, 
que chegam com preços muitos 
baixos. “É preciso cobrar o do 
governo federal medidas para 
brecar a entrada de produtos 
importados, pois isto afeta dire-
tamente a indústria nacional”, 
alertou Coelho. 
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Dia de luta pela garantiaDia de luta pela garantiaDia de luta pela garantia
e ampliação de direitose ampliação de direitose ampliação de direitos

Paulo P. da Silva, o Paulinho, presidente 
da Força Sindical e Deputado Federal

MAIS UMA CONQUISTA PARA A CATEGORIA!
Nossa categoria é basicamente composta por mulheres. 
Por isso, todas as conquistas e avanços são extrema-
mente importantes para nossas trabalhadoras.
Agora toda gestante do nosso setor (São Paulo e Osasco) 
pode contar com o “Kit Mãe e Kit Bebê”.
Em dezembro de 2012 estes benefícios passaram a fazer 
parte do TERMO DE ADITAMENTO feito em nossa con-
venção coletiva de trabalho 2012/2013 – cláusula 31 
- §4º - parágrafo XII.
Para ter direito a este benefício, após o parto a mãe tem 
o prazo de 30 dias para informar à empresa que deverá 
repassar a informação a seguradora.
Esta conquista não apresenta custo para as empresas nem 
para os (as) trabalhadores (as). É uma conquista dentro 
do seguro de vida! 
Confira os itens que devem integrar os kits:

100 ml - Álcool absoluto 
100 gr - Algodão em bolas
01 - Chupeta de silicone
75 unid  - Astes flexiveis
32 unid - fraldas descartáveis
20 unid - Gaze esterilizada
140 unid - Lenços umidecidos
01 - Mamadeira com bico silicone
100 ml - Óleo Mineral
01 unid  - Sabonete neutro infantil/90 gr
01 unid - Shampoo infantil/200 ml

KIT BEBÊ

Data universal dos trabalha-
dores, o 1º de Maio unitário de 
2013 será realizado no Brasil 
sob o signo de combate às inves-
tidas patronais sobre os direitos 
dos proletários. Dia de reflexão, 
de luta, de superação de difi-
culdades e de comemoração de 
vitórias, o Dia do Trabalhador 
concentrará também os anseios 
do povo pela ampliação de di-
reitos e pela valorização dos 70 
anos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).
Para os trabalhadores e o movi-

mento sindical, há um certo clima 
de otimismo no país em função 
das previsões de crescimento 
econômico para este ano. Se com 
um PIB sofrível no ano passado, o 
desemprego caiu e a maioria das 
categorias fechou suas campa-
nhas salariais com aumento real 
de salário, imagina o que poderá 
ocorrer este ano no caso de o PIB 
evoluir em torno de 3%.
Além disso, devemos ressaltar 
que a luta sindical recente, cujo 
ponto alto foi a 7ª Marcha das 
Centrais Sindicais, foi fundamen-

tal para o Senado aprovar a PEC 
das Domésticas, que estende a 
esta categoria os mesmos direitos 
dos empregados da indústria e 
do comércio.
A pressão popular levou ainda 
a presidente Dilma Rousseff a 
receber os representantes das 
centrais sindicais, a fechar acordo 
com os portuários e a promover 
a isenção de Imposto de Renda 
sobre a Participação nos Lucros 
ou Resultados (PLR).
Companheiras e companheiros, 
as conquistas dos trabalhado-

res ocorreram em momentos de 
muita luta, com sindicatos fortes, 
organizados e unidos às forças que 
participam da luta política. Junto 
às manifestações políticas, serão 
realizados sorteios de automóveis 
e shows com cantores consagrados 
da música popular brasileira.

 PRÓXIMO SEMINÁRIO 

Data: 18/05/13 (sábado)

Local: Sítio Escola – Mogi das 

Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

•	

Tema: Ler e Reeducação Postural – 

Palestrante: Sr. Leopoldo

Data: 24/05/13 (sexta-feira)

Local: Sede do Sindicato – 2ºandar

Horário: das 18h00 as 19h00

REUNIÃO DE SAÚDE 

E SEGURANÇA NO TRABALHO 

SECRETARIA DE ESPORTES 
CULTURA E LAZER

Abertas as Inscrições para o 
9º Campeonato de Futebol Socie-
ty. Procure o seu assessor de base 

ou pelo tel.(11)3329-6324 com 
Valéria, Jonas e Mauro.

05 kg - Açúcar cristal
05 kg - Arroz/tipo 1
250 gr - Aveia em flocos
200 gr - Biscoito Cream Cracker
125 gr - Biscoito Recheado
500 gr - Café moído
01 Kg - Canjica Branca ou Farinha flocada
350 gr - Extrato de tomate
400 gr - Farinha Láctea
01 Kg - Farinha de Mandioca Crua
01 Kg - Farinha de trigo especial
02 Kg - Feijão Carioca/tipo 1
01 Kg - Fubá
02 unid - Leite condensado/295gr cada
400 gr - Leite em pó
500 gr - Macarrão espaguete/ninho 1
01 Kg  - Macarrão parafuso
400 gr - Mucilon arroz/lata
02 lt - Óleo de soja
01 Kg - Sal
02 Lts - Sardinha/125 gr cada
500 gr  -  Semente de Linhaça

KIT MÃE
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convênios
Por entender que todo cidadão 

tem direito de ampliar o conhe-
cimento, nosso Sindicato man-
tém parcerias com Faculdades 

e alguns Colégios. Para conhe-
cer melhor os convênios que 
oferecemos para a categoria, 

CONSULTE O SITE:
 www.costureirassp.org.br ou 

procure nosso Sindicato.

SINDICATO CIDADÃO

Informações com Conceição pelo 
Tel: (11)2877-7299 ou 96683-2882

DURAÇÃO DO 
CURSO: 3 MESES
Segunda-feira das 

13h00 às
17h00 e das 

18h00 às 20h30 

Curso de Reciclagem
de papel e papelão

Terça-feira 
das 18h00 às 20h30

Taxa unica de inscrição:
R$ 20,00 SÓCIO E R$ 25,00 

NÃO-SÓCIO




