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CAMPANHA SALARIAL 2015
ORGANIZAR E MOBILIZAR PARA CONQUISTARORGANIZAR E MOBILIZAR PARA CONQUISTAR

Durante muito tempo nossa história foi marcada por re-
cessão e crise. Há pouco mais de duas décadas vivencia-
mos a mudança deste cenário onde a estabilidade econô-
mica fez ressurgir a esperança de uma sociedade mais 
justa e distribuição de renda que proporcionou ao (a) 
trabalhador (a) condições de dignidade e estabilidade.
O cenário incerto do Brasil de hoje está muito diferente 
do país que pudemos sentir e viver anos atrás. 
Foram inúmeras ações equivocadas do governo nos 
últimos anos, o que resultou numa profunda crise e 
recessão. 
Agora tentam jogar a conta que não fecha nas mãos 
da classe trabalhadora.

INSTABILIDADE ECONÔMICA - UMA AMEAÇA REAL
Tentativas absurdas de mexer em direitos trabalhistas, não 
correção da tabela do Imposto de Renda, descaso com a 
previdência social são alguns dos inúmeros problemas que 
enfrentamos hoje. 
Escândalo em cima de escândalo, enfraquecimento da indús-
tria nacional pelo descaso, e como conseqüência de tudo isso, 
nosso setor se vê “sufocado”.
Entramos em nossa Campanha Salarial com um grande desafi o 
e sabemos que não será fácil!
É hora de nos organizarmos de forma estratégica. Transformar 
a mobilização de nossa categoria num instrumento de conquista!
Junte-se a nós para efetivamente sermos vencedores nesta luta!
ORGANIZAR E MOBILIZAR PARA CONQUISTAR!

O pontapé inicial da Campanha Salarial 2015 
foi marcado por uma assembleia de aprovação 
de pauta forte e com a participação de centenas 
de companheiros (as), no sábado 20/06 na sede 
do nosso sindicato.
Reposição da infl ação, aumento real e mais de 
50 outros itens compõe as bandeiras de luta que 
vão ser apresentadas.
“Apesar da situação atual temos que ser fi rmes 
e chamar o patronal para discussão” afi rmou 

Eunice Cabral - Presidente

nossa presidente Eunice Cabral.
O Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osas-
co é uma entidade atuante e participativa onde 
os interesses da categoria estão acima de tudo!

Nossa data base é agosto e vamos trabalhar, e 
muito, para alcançar o maior número possível de 
itens da pauta além de buscar melhorias signifi -
cativas para todos (as) os (as) trabalhadores (as). 

Categoria aprova pauta de reivindicações
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APESAR DA INSTABILIDADE ECONÔMICA E POLÍTICA 
OS INDICADORES APONTAM MELHORIAS PARA 2016

PORTA DE FÁBRICAS

O Sindicato das Costureiras de São Pau-
lo realizou, no dia 20 de junho, no Sítio 
Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em 
Mogi das Cruzes, o quinto seminário do 
ano com destaque para o tema: “Balanço 
Econômico e Perspectiva para Campa-
nha Salarial 2015”.
A palestrante Camila Ikuta, técnica do 
Dieese, falou da instabilidade econômica 
e política que o Brasil vem passando. A 
consequência disso é uma infl ação alta 
que acaba proporcionando a elevação 
na taxa de juros (lucrativa apenas para 
os bancos), que acaba aumentando o 
desemprego, que diminui o poder de con-
sumo da população, além de outros pre-
juízos. “Existe uma conexão entre o que 
acontece na política e na economia, uma 
coisa acaba puxando a outra”, afi rmou.
É com esse cenário de incertezas que o 
nosso Sindicato terá que negociar com 
os patrões do setor do Vestuário. 
Durante a palestra, Camila apontou as 
perspectivas para as negociações da 
Campanha Salarial 2015 (nossa data-
-base é agosto). Para ela, o que pode 
nos ajudar é que nessa época do ano a 
infl ação começa a desacelerar, o que é 
muito bom para nós. “O ano passado, por 
exemplo, o cenário já não era dos melho-
res, e mesmo assim vocês conquistaram 
um reajuste muito bom e com ganho 
real”, afi rmou. 
Para o DIEESE nosso setor pode crescer 
em 2016 com a retomada do crescimento.
A presidente Eunice Cabral lembrou que 

“desde 2008 a categoria vem conseguin-
do aumentos reais de salário, sempre 
com muita luta; só depende de nós para 
avançarmos ainda mais este ano”.
Outro destaque foi a questão da concor-
rência desleal com o mercado chinês e 
seus produtos importados. Atualmente, 
50% dos produtos têxteis vêm do mercado 
asiático, sendo a China o principal deles.  
“É praticamente impossível concorrer 
com os chineses e sua mão de obra bara-

ta; essas práticas predatórias da China 
acabam proporcionando um alto índice 
de desemprego, com o agravante que as 
mulheres são as que mais sofrem” fi na-
lizou a palestrante.
Eunice Cabral ressaltou que nos momen-
tos de crise, infelizmente, as mulheres 
são as que mais perdem seus empregos.
“É fundamental equiparar salários entre 
homens e mulheres para que o setor seja 
mais equilibrado” destacou.

A ATUAÇÃO SINDICAL NAS PORTAS DE FÁBRICA É 
UM TRABALHO CONSTANTE DO NOSSO SINDICATO
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Imagens do mêsAlinhavandoAlinhavando
Reunião de Saúde e Segurança

Data: 17/07/15 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºand. – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

INSCRIÇÕES ABERTAS 
DE 01/07 A 06/09/2015

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
* RG – ORIGINAL E CÓPIA

* CERTIDÃO DE NASCIMENTO – ORIGINAL E  CÓPIA 

DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 09H00 AS 18H30
SEDE DO SINDICATO 

SECRETARIA C/ KELLY OU ÉRICA
SUBSEDE – SECRETARIA C/ LUCILENE OU VALDA

11º CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY
FOI DADO O PONTAPÉ DO CAMPEONATO DESTE ANO. OS JOGOS ACONTECEM TODOS OS SÁBADOS, 

(EXCETO NOS DIAS DE SEMINÁRIO) AS 10H00 NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO PAULO
 PRAÇA BENTO DE CAMARGO, 162 – PRÓXIMO AO METRÔ ARMÊNIA

S ecretaria de Esportes, 
Cultura e Lazer

Sócio Seguro:  Confi ra os (as) ganhadores (as) do Sócio Seguro 
contemplados em 03/06/2015

Todo mês acontecem sorteios pela loteria federal onde todos (as) os (as) trabalhadores (as) sindicalizados (as) concorrem! 
Lembre-se: para participar dos sorteios é preciso estar rigorosamente em dia com as contribuições sindicais.

 NÃO FIQUE DE FORA, O (A) PRÓXIMO (A) GANHADOR (A) PODE SER VOCÊ! 

Paulinho da Força
Deputado Federal por São Paulo e 

Presidente Nacional do Solidariedade

SANDRA MARIA 
COSTA SILVA

Recebi a promessa!
Foi o cumprimento da 

palavra de Deus.
Vou visitar minha 

família no Ceará

JOSEFA SANTINA 
SILVA TORRES

Cheguei a duvidar que eu 
havia sido sorteada! Vou 
reformar minha casa!!!

RENATA PEREIRA 
DA SILVA

Saí do sufoco!
Vou por as 
contas em dia!

NILMA BEZERRA 
MORAIS

Não esperava esta surpresa!
Veio na hora certa!

Vou visitar minha família 
no Maranhão

RENATA PEREIRA 

RESTAURAR A 85/95
Com seu espírito imperial, de resolver tudo na 
marra, a presidente Dilma Rousseff acha que 
conseguirá passar a perna no Congresso Nacio-
nal, que aprovou, por ampla maioria, a fórmula 
85/95 como alternativa ao fator previdenciário 
para quem quer se aposentar. Ela sentiu que 
seria derrotada caso simplesmente vetasse a 
medida. Dilma vetou, mas mandou junto uma 
Medida Provisória que fi xa a fórmula 85/95 só 
até o fi nal de 2016. A partir daí, a soma do tempo 
de contribuição com a idade para se aposentar 
seria elevada ano a ano, até chegar a fórmula 
90/100 em 2022: mais uma fórmula tirada da 
cartola sem qualquer negociação com as centrais 
sindicais e as lideranças partidárias.
Mas, tanto as centrais sindicais quanto as li-

deranças partidárias, estão fi cando cansadas das 
espertezas de Dilma e sua nova equipe econômica. 
E nós do Solidariedade e da Força Sindical vamos 
trabalhar para derrubar este veto e restaurar a 
proposta original da fórmula 85/95. Conhecemos, 
no entanto, o poder de barganha de um governo que 
tem milhares de cargos de confi ança para distribuir 
na administração direta e nas estatais. Por isso, 
preparamos duas emendas para apresentar na co-
missão mista do Congresso que analisará a Medida 
Provisória da progressividade da aposentadoria.
Na primeira emenda, proponho que a fórmula 
85/95 (a soma do tempo de contribuição com a 
idade de mulheres e homens) entre em vigor ime-
diatamente, como propôs o governo. Na segunda 
emenda, proponho que a fórmula progrida um 

ponto a cada cinco anos, até chegar 
a proposta de 90/100, como quer 
o governo. Assim, a fórmula 
subiria para 86/96 em 2020, 
para 87/97 em 2025, para 88/98 em 2030, para 
89/99 em 2035 e para 90/100 em 2040. A minha 
proposta permite que as atuais e futuras gerações 
possam programar a aposentadoria. O governo, 
com sua medida, quer que as pessoas mudem suas 
programações de vida e de aposentadoria em sete 
anos, de uma hora para a outra.
Isso não vamos permitir.

O FRIO CHEGOU E COM ELE NOSSA 
CAMPANHA DO AGASALHO 2015!

SINDICATO CIDADÃO – AQUECE O CORPO DE QUEM 
PRECISA E A ALMA DE QUEM DOA.

FESTA DAS CRIANÇAS 2015
DIA 18/10/2015 – NO CLUBE JUVENTUS

Data: 18/07/15 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do Sindicato

Próximo Seminário

Curso de Cipa
Data: 20 a 24 / 07/2015 (segunda a sexta-feira)
Horário: das 14h00 as 18h00
Local: Sede do sindicato - 2º andar - Auditório
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AO TRABALHO INFANTIL!
No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, 12/06 (sexta-feira), nossa 
central, a Força Sindical, promoveu um ato no centro de São Paulo.
A Praça Ramos de Azevedo foi palco de uma grande manifestação onde foi 
distribuído “cartão vermelho” para o trabalho infantil e apresentados diversos 
projetos sociais da Força Sindical.
Diversas categorias ligadas à Central Força Sindical participaram da 
manifestação no centro de São Paulo contra o trabalho infantil, por uma 
educação de qualidade, políticas de prevenção e valorização dos profes-
sores, entre outras bandeiras.
Nosso Sindicato participou de forma atuante. 

NÃONÃO

Os dirigentes do nosso sindicato estiveram em 
Brasília na vigília das centrais sindicais na ma-
drugada de terça para quarta 17/06, pedindo 
para que a presidente não vetasse a fórmula 
85/95, alternativa melhor que o fator previden-
ciário para a aposentadoria dos brasileiros.
O objetivo da vigília era sensibilizar a presidenta 
Dilma para que sancionasse a fórmula 85/95. 
Mas, Dilma Rousseff (PT) vetou na quarta-feira, 
17/06 o projeto de lei de conversão que acabava 
com o fator previdenciário e criava a fórmula 85/95 
para a aposentadoria. 

DILMA VETA PROJETO QUE COLOCARIA 

O argumento para o veto era de que a mu-
dança provocaria rombo nos cofres do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social). 
“O governo fala que a Previdência teria 

rombo em 2060. Não é verdade! O balanço 
da seguridade de 2014 mostra superavit 
de R$ 54 bilhões, isso depois de ter pago 
R$ 200 bilhões em seguro social”, a�irma a 
presidente de nosso sindicato Eunice Cabral.
O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, 
considerou que o governo demonstrou “total 
insensibilidade” e que “perdeu uma ótima 
oportunidade de ampliar os direitos dos 
trabalhadores”. 
O Congresso tem 120 dias para analisar a 
medida provisória. Enquanto isso, o texto 
vale como lei.

FIM AO FATOR PREVIDENCIÁRIO


