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CAMPANHA SALARIAL 2013

Eunice Cabral -  Presidente

Foi dado o pontapé inicial na 
Campanha Salarial 2013. A as-
sembléia de aprovação de pauta 
aconteceu no sábado (15/06) na 
sede do sindicato com a presença 
de centenas de companheiros (as). 
“Manter as conquistas alcança-
das até aqui é pouco! Queremos 
muito mais!”, afirmou a presiden-
te do sindicato, Eunice Cabral.
Além da reposição das perdas 
salariais, queremos a incor-
poração de itens como cesta 
básica sem desconto por faltas 
para toda a categoria, am-
pliação da PLR entre outros, 
e o principal: a reposição da 

A história do (a) trabalhador 
(a) brasileiro (a) sempre foi 
marcada por momentos onde 
seus direitos deixaram de ser 
respeitados e cumpridos.
Prova disso são as causas na 
justiça que tramitaram e que 
continuam se arrastando sem 
previsão de solução. São revi-
sões nas aposentadorias, perdas 

Assuma seu papel

inflação (INPC) mais aumento 
real finalizou Eunice.
Ao todo são mais de 220 itens 
que integram a pauta de rei-
vindicações aprovada por 

inflacionárias, e mais recente-
mente a questão das perdas no 
FGTS (matéria da pagina 04). 
Nossa luta sempre foi pela repo-
sição do que nos é devido! Ainda 
mais agora que estamos dando 
o pontapé inicial em nossa Cam-
panha Salarial 2013. Até o ano 
passado nossa data base era no 
mês de julho, o que nos prejudi-

cava e muito por ser um mês  
onde normalmente ocorrem as 
mudanças na economia do país 
e acaba gerando perdas.
Com a alteração para o mês 
de agosto conquistamos um 
melhor posicionamento para 
negociar com o setor patronal. 
Sabemos que até o fechamen-
to das negociações temos um 
longo caminho a percorrer. 
Digo “temos” porque esta luta 
é nossa! 

É preciso que 
“todos” este-
jamos juntos 
para que nos-
sa voz seja ou-
vida e nossas 
reivindicações 
acatadas.

Vem pra luta Costureira!

unanimidade pelos (as) com-
panheiros (os).
T a m b é m  e s t e v e  p r e s e n t e 
o companheiro e  também 
deputado Estadual  Anto-

nio de Souza Ramalho que 
destacou a importância do 
Sindicato das Costureiras e 
o trabalho diferenciado que 
vêm desenvolvendo. 

VEM PRA LUTA COMPANHEIRA!
A HORA 

É AGORA!
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CHAVE A CHAVE B CHAVE C 
LEAL A LEAL B TUBLINE 
SULAMERICANA B CABOCLA MASH 
MODAS GIO Ri 19 LUA DA LENDA 
KOUNTRILYNE SPACE ONE RAT BOY B 
CRIATIFF A CONF. ZAGEM MODA LIBERADA 
 
 
CHAVE D CHAVE E      CHAVE F 
NATOON M 5 RENATA TREVES 
COLORI DI MARE SIMULASSÃO CONF. COQUETA 
MIX JEANS GIRABABY SAWARY 
ROSA CHOQUE CHOCRIS SHOULDER 
SULAMERICANA A MAGIC UNIÃO PL 
 

 
CHAVE G CHAVE H 

A.M.M. MOSAICO 
YN MODAS GANGSTER 

DAN LEONARD RAT BOYA 
MC AULIFF POLSAR 

ALPELO CRIATIFF B 
EQUUS INNOCENCE 

 

CHAVES DA 1° FASE DO 9ª CAMPEONATO DO SINDICATO 

MAIS UMA VITÓRIA 
DO NOSSO SINDICATO

O Seminário do mês de junho 
(15/06) no Sítio Escola Itamar 
Barbosa de Oliveira em Mogi 
das Cruzes/SP, recebeu cen-
tenas de companheiros (as) e 
foi totalmente voltado para a 
campanha salarial deste ano. 
O palestrante, Altair Garcia, 
da Subseção do Dieese, falou 
sobre as perspectivas para a 
Campanha Salarial 2013, apre-
sentando um panorama sobre a 
conjuntura econômica no Brasil 
e exterior - como está o mercado 
de trabalho, a inflação, as nego-
ciações coletivas e a indústria 
têxtil e de confecção.
Segundo ele, a expectativa é 
de melhora na economia no 
segundo semestre, o que, para 
a categoria, é extremamente 

Seminário destaca as perspectivas 
para a Campanha Salarial

importante já que agora a nossa 
data base é em agosto. 
Altair ainda apresentou os 
bons números de vendas no 
setor do vestuário, que cres-
ceu 16% e no acumulado do 
ano, 13,1%. “O setor está muito 
bem, por isso, é importante a 
mobilização da categoria para 
conseguir um bom aumento 
real nas negociações deste 
ano”, disse Altair. 
Nossa presidente Eunice Ca-
bral, que fez um chamamento 
para a categoria se mobilizar 
e ir à luta nesta campanha 
salarial. “A nossa unidade é 
que fará a diferença para que 
conquistemos um bom reajuste 
salarial. Por isso, vem pra luta 
costureira!”, finalizou. 
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INÍCIO: 01/ 07/ 2013 
(segunda-feira)

TÉRMINO: 06/ 09/ 2013 – 
(sexta-feira) Documentos Necessários:
RG ou Certidão de Nascimento da 
criança

De 2ª a 6ª feira das 09h00 as 18h30
Na Sede do Sindicato 
Secretaria, com: Paula e Kelly
Na Sub-Sede – Secretaria, com Tatiana

Inscrições para a Festa 
das Crianças (20/10/2013)

Imagens do Mês

Por Mario B. SilvaAlinhavandoAlinhavando

CRESCE A LUTA PELA 
RECUPERAÇÃO DAS PERDAS DO FGTS

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

AÇÃO CIDADANIA

Data: 28/07/13 (Domingo)
Local: Sede do Sindicato 
Horário: das 09h00 as 14h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO
 
Data: 20/07/13 (sábado)
Local: Sítio Escola 
          Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

 

CURSO DE CIPA

Data: De 22 a 26 de julho 

(segunda a sexta-feira)

Local: Sede do Sindicato

2ºandar - Auditório

Horário: das 14h00 as 18h00

A Força Sindical já lançou 
em São Paulo a campanha 
nacional pela reposição das 
perdas do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), 
de 1999 a 2003. Pelos cálcu-
los do nosso Departamento 
Jurídico, o governo deve ao 
trabalhador um acréscimo 
de até 88,3%, índice que 
deveria ser aplicado sobre o 
saldo de cada conta vincula-
da do FGTS.
O governo começou a mani-
pular a correção das contas 
do Fundo em 1999, usando a 
Taxa de Referência (TR) cujo 

índice já estava abaixo da varia-
ção da inflação e, ultimamente, 
está perto de zero. Estimamos 
que o total da garfada chegue a 
R$ 313 bilhões.
Ao manipular o índice de cor-
reção, o governo desrespeitou 
a lei do FGTS, que determina 
que o trabalhador tem direito 
a atualização monetária mais 
juros. A nossa ação judicial é 
justa. Foi isso o que explica-
mos aos cidadãos paulista-
nos, em nosso ato no Viaduto 
do Chá.
Instâncias estaduais da Central 
e sindicatos já começaram a 

engrossar o movimento. Mas 
precisamos acelerar o processo 
para que milhões de trabalha-
dores ingressem com ações 
coletivas na Justiça Federal. 
Aprovamos também um re-
querimento de convite para 
que o Ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, e o presidente 
do Banco Central, Alexandre 
Tombini, expliquem na Câmara 
dos Deputados os motivos da 
manipulação da correção.
Não é a primeira vez que o go-
verno passa a mão no dinheiro 
dos trabalhadores que está no 
FGTS. Nos planos econômicos 

Collor e Verão, os assalaria-
dos perderam com a correção 
a menor do Fundo. Em 2001, 
os trabalhadores ganharam 
a ação na Justiça e o governo 
teve que pagar as perdas aos 
trabalhadores.
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Atenção trabalhador(a)!
88% DO SEU FGTS FOI PELO RALO!
Vamos juntos recuperar as perdas na Justiça 

O Sindicato das Costureiras 
de São Paulo e Osasco junta-
mente com a Força Sindical 
entrou com uma ação na 
Justiça cobrando a diferença 
da correção monetária que 
não esta sendo aplicada desde 
1999 nas contas do FGTS. O 
prejuízo no bolso do trabalha-
dor chega a 88,3%.
A TR (taxa Referencial) não 
fez a correção monetária do 
saldo do fundo, que é garanti-
da pela Lei do FGTS. Isto sig-
nifica que as contas deveriam 
ser atualizadas com juros de 
3% ao ano mais correção mo-
netária mensal.
Esta correção monetária de-
veria ter sido feita por um ín-
dice oficial de inflação, como 
por exemplo o INPC.
Esta ação vale para os traba-
lhadores representados por 
nosso Sindicato e por todos os 
que integram a Força Sindical.

No caso das costureiras vale destacar que o 
TERMO DE ADESÃO ENCONTRA-SE 

DISPONÍVEL NA SECRETARIA DO SINDICATO.

SINDICALIZE-SE! FORTALEÇA O SEU SINDICATO


