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Após superar o patronal e suas in-
transigências nas negociações, enfim, 
o Sindicato fechou com Chave de Ouro 
a Campanha Salarial 2013 no último 
dia 25 de setembro com grandes con-
quistas para os trabalhadores do setor 
de Confecções.

Ao todo foram assinados acordos com 
15 empresas, obtendo, ao final das ne-
gociações importantes benefícios como 
reajuste salarial acima dos 9%, Gatilho 
nos salários para reajustes automáticos 
(assim que o salário mínimo sofrer rea-
juste acima do piso da categoria), Convê-
nio Médico, PLR, Cesta Básica, Auxílio-
-Creche no valor de R$ 226,50, inclusão 
da cláusula que trata da presença da mãe 
em reuniões escolares de pais e mestres, 
(sendo considerado como ausências 
justificada), além da manutenção das 
conquistas anteriores na Convenção. 
Para as cidades de Cajamar, Franco da 
Rocha e Nazaré Paulista o reajuste sala-
rial foi de 9% e o piso qualificado ficou 
em R$ 916,00.

Mais esta importante vitória é resul-
tado de um trabalho de base forte, que 
começou em abril nas portas de fábricas, 
mobilizando os trabalhadores para esta-
rem juntos e misturados na luta por seus 
objetivos e superando práticas antissin-
dicais dos maus patrões.

O presidente Alvaro Egea creditou 
o sucesso nas negociações a fatores 
essenciais: inteligência nas estratégi-
cas traçadas e unidade com os traba-
lhadores que acreditam no trabalho 
do Sindicato. “Este conjunto de ações 
integradas tornou-se o diferencial para 
as conquistas que devemos celebrar 
bastante”, disse.

Inteligência, Estratégia e Participação 
foram os principais ingredientes para 
mais uma jornada de lutas vitoriosa!

CAMPANHA SALARIAL 2013 É MARCADA 
POR NOVAS CONQUISTAS PARA CATEGORIA!

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Confecção e de Vestuário de Guarulhos

Assinatura do Patronal
A diretoria do Sindicato já entrou em contato com representantes do pa-

tronal para assinar a Convenção Coletiva de Trabalho de 2013, que vai con-
templar um reajuste salarial de 8% retroativo a 1º de junho deste ano, pisos 
de R$ 906,00 mensal para Funções Qualificadas e o piso Não Qualificado ficou 
definido em R$ 808,00 por mês.

Presidente Alvaro Egea é linha de frente nas mobilizações

Sindicato encabeça manifestações no Dia Nacional de Lutas
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A Campanha Salarial deste ano foi marcada 
por grandes conquistas para nossos traba-
lhadores, que permaneceram firmes ao lado 
do Sindicato, apoiando suas decisões e linhas 
estratégicas nas lutas e mobilizações.

Este compromisso firmado e constante 
garantiu negociações extremamente positi-
vas nas empresas, demonstrando, todavia, o 
sucesso desta ação em favor dos interesses da 
categoria.

Destaco, aqui, conquistas importantes desta 
Campanha como reajuste acima da inflação 
do período, bons índices de PLR, melhorias na 
cesta básica, convênio médico, auxílio-creche, 
além da manutenção das cláusulas anteriores.

Com satisfação parabenizo a todos que 
desde abril batalharam em atividades nas 
portas de fábricas, rodadas de negociações e 
demais enfrentamentos, que somaram esta 
grande vitória. 

Estamos convictos de que o trabalho de base 
e atividades do conhecimento político e sindical 
fomenta o nível de conscientização e arregi-
menta os trabalhadores. Acreditamos neste 
diferencial pelo bem-estar da nossa categoria!

Além disso, trabalhadores, o Sindicato 
organizou-se forte e atuante junto à CSB em 
importantes manifestações da classe dos tra-
balhadores, como no Dia Nacional de Lutas, 
onde lutamos pela derrubada do PL 4330 que 
trata da terceirização. Investimos, também, 
no treinamento e atualização da diretoria e 
assessoria do sindicato.

Estamos, portanto, em ritmo acelerado com 
nossas atividades na certeza de que podemos 
amplificar conquistas e defender com garra os 
direitos legítimos dos trabalhadores que são 
nosso bem-maior.

Todos juntos à luta!!! 

Editorial DIRETORIA DO SINDICATO ATUANTE NAS PORTAS DE FÁBRICAS

O Sindicato participou da mobiliza-
ção organizada pelas centrais sindicais 
na sexta-feira, dia 30 de Agosto.

Em duas assembleias realizadas 
pela madrugada nas portas das 
empresas de confecção Faroplas e 
Anadona, em Guarulhos, os diri-
gentes do sindicato  conduziram 
as  assembleias  pelo  Fim do Fator 
Previdenciário, pelas 40 horas se-
manais e pela derrota do PL 4330.

Alvaro Egea, presidente do sindi-
cato e as diretoras Marcia Regina, 
Nilvone De Oliveira,  Eliste Bispo e os 
assessores Jorge Barbosa e Mauricio 
da Cruz falaram nas assembleias,  

O dia 29 de agosto de 
2013  é uma data  histó-
rica  para a trabalhadora 
Barbara Aparecida Lins 
Silva, que foi dispensa-
da em 28 de junho da 
Confecção Ros-stamp ao 
comunicar para seu pa-
trão que estava grávida.

 A companheira, indig-
nada, não se intimidou e 
procurou o Sindicato, que 
através da advogada Dra. 
Keilla Takarashi ingressou com  ação  
cautelar de reintegração na Justiça do 
Trabalho.

 Em julgamento do caso, a juíza do 
Trabalho, Dra.  Silvana Cristina Ferreira 
de Paula, determinou a imediata reinte-
gração de Barbara no quadro de funcio-
nários da empresa,   retornando  a mesma 
situação antes da dispensa e garantia 
de  remuneração,  jornada e função, sob 
pena de uma multa diária de R$ 200,00 
nos primeiros 30 dias.

O presidente do Sindicato, após re-
sultado favorável, comandou um ato 
público na frente da empresa, onde 
homenageou, além de Barbara, a Dra. 
Keilla, a Juíza Dra. Silvana e a oficial de 
Justiça Luciana A. V. Cruz, que cum-
priu a decisão  judicial. 

“Esta decisão da Justiça do Trabalho 
é  um marco para esta empresa e para 
o Brasil, pois a Constituição garantiu 
a estabilidade da gestante em toda sua 
plenitude”, afirmou.

Companheira grávida é reintegrada 
na ROSSTAMP EM GUARULHOS

30 DE AGOSTO: Vestuário de Guarulhos 
na Luta contra o PL 4330

Conscientização para a luta foi a marca do protesto

reafirmando  aos trabalhadores 
que a classe trabalhadora brasilei-
ra não vai aceitar retrocessos, como 
PL 4330. Por isso, na semana que 
vem a CSB vai realizar uma grande 
mobilização dias 3 e 4 de setembro, 
no Congresso Nacional, em Brasília, 
para barrar o PL 4330 que pretende 
legalizar a terceirização, trazendo 
prejuízos aos direitos dos trabalha-
dores. Os sindicalistas também pro-
testaram contra a intransigência das 
empresas Faroplas e Anadona que 
não sentaram ainda para negociar 
o reajuste salarial e o PLR para os 
trabalhadores.

Os patrões tentaram dispensar uma funcionária injustamente, mas esbarraram na 
luta e mobilização do Sindicato que impediu tal ação

Grandes conquistas 
para os trabalhadores

 Alvaro Egea
Presidente do Sindicato
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O Sindicato realizou assembleia em 
29 de agosto com os trabalhadores da 
empresa de materiais de segurança Le-
dan, em Itaquaquecetuba.

Os 119 empregados, na oportunida-
de, aprovaram em consenso importantes 
benefícios, cuja data-base é 1º de julho. 
São eles:

DIRETORIA DO SINDICATO ATUANTE NAS PORTAS DE FÁBRICAS
Trabalhadores da Ledan aprovam aumento 

de salário de 8,5% e PLR DE R$ 434,00

Vale destacar que o presidente do 
Sindicato, Alvaro Egea, comandou a 
assembleia, que teve ainda a parti-

REAJUSTE SALARIAL A TODOS 
SEUS EMPREGADOS DE 8,5%

• Piso de admissão de R$ 952,60  e um 
piso de efetivação de R$ 1.034,00 • PLR 
de R$ 434,00 por empregado • Inclusão 
de pacote de arroz de 5 kg na cesta bá-
sica obtida em 2011 • Hora extra  esti-
pulada em 90%  acima da hora normal 
• Auxílio-creche mensal no valor de R$ 
206,80 até que a criança complete 24 

meses de idade • As demais cláusulas do 
acordo anterior ficaram mantidas. 

Trabalho vibrante garante importantes conquistas aos trabalhadores

cipação da  secretária-geral Márcia 
Regina e do assistente da diretoria 
Jorge Barbosa.

É compromisso histórico do Sindica-
to a promoção de ações que estimulem 
o conhecimento político e sindical dos 
trabalhadores representados nas bases.

A consequência deste trabalho incan-
sável é elevar o nível de conscientização, 
que seja instrumento diferenciado para 
as lutas e mobilizações.

Por isso, em agosto, o Sindicato deu 
mais um passo importante neste projeto 
com o lançamento da Cartilha de PLR, 
cujo material de 28 páginas explica de-
talhes jurídicos da lei, seu arranjo histó-
rico, etapas de implantação, indicadores 
de metas, processos de negociações 
entre patrões e comissão de empregados, dentre outras informações 
estratégicas.

A cartilha, segundo o presidente Alvaro Egea, é resultado de anos de 
muito esforço pela implantação deste benefício no setor do Vestuário. 
“Por isso, trabalhadores, assimilem os conhecimentos auferidos e este-
jam preparados para as discussões com os patrões”, destacou.

Este material está sendo distribuído pelos representantes da 
diretoria aos trabalhadores. Além disso, possíveis dúvidas estão 
sendo esclarecidas para que todos compreendam a importância da 
PLR como benefício justo pela mão-de-obra empregada.

Lembrando, trabalhadores, que o Sindicato mantém-se firme nas 
discussões de PLR por empresa e conta com o apoio de todos para 
o fechamento de grandes acordos!!!

Em caso de dúvida, por favor, procure o Sindicato pelos telefones 
(11) 2468-3238 / 2468-3239 ou e-mail atendimen to@sindvestu-
ario.org.br.

Cartilha de PARTICIPAÇÃO NOS 
LUCROS E RESULTADOS está sendo 
distribuída pelo Sindicato aos tra-
balhadores nas bases

UNIPIJAMAS E IRMÃOS 
DIAS são condenados  a 
pagar diferenças salariais 
de 2008

No último dia 20 de setembro, o juiz federal do 
trabalho, dr. Carlos Abener de Oliveira Rodrigues Filho, da 
13ª Vara do Trabalho de Guarulhos, publicou sentença da 
reclamação trabalhista de MARIA NEUSA VIEIRA DA SILVA 
contra as empresas de confecção de Guarulhos UniPijamas 
e Irmãos Dias.

As empresas foram condenadas a pagar as diferenças 
de reajuste salarial de agosto de 2008 até março de 2013, 
diferenças de 13º salários, férias +1/3 e FGTS (de 2008 até 
2013), conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho, 
além dos 15% de honorários advocatícios.

A ação faz parte de um lote de cerca de 35 reclama-
ções trabalhistas promovidas pelo Departamento Jurídico do 
Sindicato. Na mesma sentença o juiz do trabalho também 
afastou a prescrição bienal, e quanto à prescrição quinquenal, 
considerou válidos os pedidos posteriores a 26 de junho de 
2008. 

“Foi uma decisão justa que resgata o direito dos tra-
balhadores que haviam sido subtraídos pela ação de maus pa-
trões. Esta ação de enquadramento deve servir de referência 
às demais empresas do setor”, afirmou Alvaro Egea. 

Dia 7 de  outubro,  o mesmo juiz,  dr. Carlos Abener 
de Oliveira Rodrigues Filho, publicou sentença  da ação  de 
Maria  de Lourdes contra as duas empresas,  que novamente 
foram condenadas  a pagar as diferenças salariais e demais   
verbas. As ações de Maria Neusa e Maria de Lourdes foram 
julgadas procedentes, mas cabe recurso.

Parabéns à Maria Neusa e Maria de Lourdes, à ad-
vogada do sindicato dra. Keilla Takahashi, aos trabalhadores 
da UniPijamas e à diretoria do Sindicato pela persistência na 
busca da justiça!
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SINDICATO INVESTE NA MELHORIA DOS BENEFÍCIOS 
AOS NOSSOS ASSOCIADOS E SEUS DEPENDENTES

CLÍNICA PSICOLÓGICA
Praça Comendador Humberto 
Reis Costa, 87, Centro, Guarulhos
Telefone: (11) 2409-1581

CLÍNICA MÉDICA JARDIM 
CENTENÁRIO
Rua Guaraniaçu, 36, 1º andar, 
Jardim Centenário, Guarulhos/SP
Telefone: (11) 2484-5114

CLÍNICA VISUAL LÍDER
Rua Cavadas, 1.534, Itapegica, 
Guarulhos/SP
Telefones: (11) 2421-5222 / 
2421-7704

ÓTICA E FÁBRICA STELLA MARIS
Rua Cavadas, 1.529, Itapegica, 
Guarulhos/SP
Telefones: (11) 2421-0896 / 
2421-0897

ÓTICAS DUMONT
(15% de desconto no 
pagamento à vista)

Realização de exame grátis
Rua Adalberto Bellini, 285, Parque 

Santos Dumont, Guarulhos/SP
Telefone: (11) 2467-2677
Rua José João Munhoz, 17, 
Parque Mikail, Guarulhos/SP
Telefone: (11) 2088-1943
Av. Delfinopólis, 445, Cidade 
Seródio, Guarulhos/SP
Telefone: (11) 2229-4738

ÓTICAS COLIBRI
Av. Brasil, 1.299, Sala 05, 1º andar, 
Centro, Ferraz de Vasconcelos/SP
Telefones: (11) 4678-2055/ 4675-2917
Av. Casper Líbero, 538, Galeria Almira 

Gonçalves, Loja 10, Luz/SP
Telefone: (11) 3229-7447

CENTRO MÉDICO E 
DIAGNÓSTICO ITAQUÁ
Rua Uberlândia, 230, Vila 
Virginia, Itaquaquecetuba/SP
Telefone: (11) 4640-4005 /
 4642-2180

IMPORTANTE!
A consulta normal custa 

R$ 90,00 (para não sócios) 
e  R$ 60,00 (para sócios).

É isso mesmo companheiros, sempre lutamos com todas as forças para que nossas vitórias sejam transforma-
das em uma série de benefícios, proporcionando uma melhor qualidade de vida para vocês e seus familiares.

Médico e Hospitalar

Departamento Odontológico
Oferecemos este importante serviço, gratuitamente, sendo cobrado apenas 
uma taxa única de R$ 20,00 (vinte reais) válida durante 6 meses para co-
laborar na compra dos materiais.

Sede Guarulhos
Avenida Dr. Renato de Andrade Maia, 190, Cidade Maia, Guarulhos/SP  
CEP: 07140-000- Telefones: (11) 2468-3238 / (11) 2468-3239

Horário de atendimento
Sexta-feira, das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00

Subsede Suzano
Rua Kaneji Kodama, 1.449, Vila Fi-
gueira, Suzano/SP -  CEP: 08676-010 
- Telefone: (11) 4746-2071

Horário de atendimento
Sexta-feira, das 16h00 às 19h30

ATENÇÃO!
O (a) paciente que tiver acima 
de três faltas terá seu trata-

mento cancelado, dando lugar 
para outra pessoa.
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SINDICATO INVESTE NA MELHORIA DOS BENEFÍCIOS 
AOS NOSSOS ASSOCIADOS E SEUS DEPENDENTES

O associado recebe orientações variadas sobre férias, 13º salário, 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (se existe algum tipo de 
irregularidade), dentre outros.

Conta, além disso, com o serviço de homologação, tendo acom-
panhamento durante o processo de recisão contratual da empresa 
na qual trabalhava.

Para mais informações, entre em contato na sede do nosso 
Sindicato pelo (11) 2468-3238 / 2468-3239 ou atendimento@
sindvestuario.org.br.

O horário é de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 18h00

O Sindicato disponibiliza aos sócios nossa Colônia 
de Férias em Caraguatatuba, Pousada Toca do Tigrão 
em Bertioga e Grupo Harmonia para que o trabalha-
dor desfrute de momentos de lazer e descanso junto 
a seus familiares.

Para mais informações sobre reserva, local ou ta-
bela de preço, ligue para o Sindicato, pelos telefones: 
(11) 2468-3238 / 2468-3239.

Departamento de Homologação

O associado deve comparecer ao Sindicato para atendimento, 
de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h00, com os seguintes 
documentos:

Carteira de trabalho, PIS, CPF, RG, extrato analítico do 
FGTS, holerites, comprovante de residência (contas de água/
luz/telefone) e outros documentos que possam servir de 
prova no processo.

Agendamento pode ser realizado nos telefones (11) 2468-
3238 e 3239.

Colocamos à disposição dos trabalhadores uma série 
de convênios com escolas de cursos profissionalizantes, 
cursos de inglês e universidades.

Para mais informações sobre reserva, local ou tabela 
de preço, ligue para o Sindicato, pelos telefones: (11) 
2468-3238 / 2468-3239.

Universidade de Mogi das Cruzes (UMC)
Universidade de Guarulhos (UnG)

Centro Universitário Nove de Julho (UNINOVE)
Universidade Metropolitano de São Paulo 

(FIG-Unimesp)
Faculdades IDEPE

Centro Avançado de Idiomas SMART
Curso de Idiomas WIZARD

Projeto ACTUALLY (Cursos Profissionalizantes Mo-
delagem Industrial Básica e Modelagem 

Industrial Computadorizada)

Escolas e CursosDepartamento Jurídico

Colônia de Férias
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A CSB já considerava terrível para os 
trabalhadores brasileiros o Projeto de 
Lei 4330 em tramitação no Congresso 
Nacional por sua tentativa de romper com 
os direitos trabalhistas e pulverizar a 
precarização das condições de trabalho.

Após a instalação da mesa de ne-
gociação quadripartite no âmbito da 
Secretaria-Geral da Presidência da 
República, as propostas apresentadas 
pelos representantes do governo, por 
setores do movimento sindical e pelos 
empresários resultaram num relatório 
que mantém a precarização e ainda ten-
ta pavimentar o desmantelamento da 
estrutura sindical brasileira, aviltando 
os princípios da unicidade.

A entidade repudia e condena a pos-
tura antidemocrática e excludente do 
governo federal de impedir a participa-
ção na mesa de negociação de setores 
importantes do movimento sindical 
brasileiro, sob a alegação de cumprir 
requisitos de representatividade que 
já foram desmoralizados por sua sub-
jetividade e caráter anticonstitucional.

Não haverá manobras que impedirão a 
luta da Central na defesa dos princípios 
constitucionais da democracia, da unicida-
de sindical, da liberdade de organização e 
do fortalecimento dos sindicatos brasilei-
ros, sem medir esforços para mobilizar os 
trabalhadores com o objetivo de impedir 
que os direitos trabalhistas sejam avilta-
dos para aumentar o lucro do capital ou 
para atender interesses de correntes ideo-
lógicas minoritárias no movimento sindical.

Antonio Neto
Presidente da Central dos 

Sindicatos Brasileiros (CSB)

PL 4330 é contra 
os trabalhadores

ARTIGO

Em sessão da Comis-
são Geral na Câmara 
dos Deputados, em 18 
de setembro, a depu-
tada federal e amiga 
da categoria, Janete 
Pietá (PT-SP), conde-
nou frontalmente os 
argumentos do Projeto 
de Lei 4330, que trata 
da terceirização.

Na avaliação da par-
lamentar, com base 
política em Guarulhos, 
o projeto acaba defini-
tivamente com a res-
ponsabilidade solidária 
das empresas junto aos 
trabalhadores. 

Segundo ela, o PL 
de autoria do deputado Sandro Mabel 
(PMDB-GO), soterra a história, esque-
cendo-se das conquistas obtidas pela 
classe trabalhadora, como exemplo, a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
durante a Era Vargas.

Para vencer esta batalha, que conta 
com forte lobby patronal pelos corre-
dores do Congresso, Janete concla-

Deputada federal JANETE PIETÁ 
(PT-SP) é contra o PL 4330

O Sindicato participou ativamente dos 
protestos democráticos que marcaram o 
Dia Nacional de Lutas, organizado pelas 
centrais sindicais em todo país.

Nos dias 11 de julho e 30 de agosto, 
representantes da diretoria liderados 
pelo presidente Alvaro Egea marcharam 
firmes pelas ruas de São Paulo, critican-
do a leniência do governo federal e co-
brando ações efetivas pelo atendimento 
da pauta de reivindicações em benefício 
da classe trabalhadora e da sociedade 
brasileira.

A Central dos Sindicatos Brasileiros 
(CSB), da qual o Sindicato é filiado, 
além do trabalho conjunto e unitário 
em São Paulo, também arregimentou 

Sindicato participa ativamente nas mobilizações 
que marcaram o DIA NACIONAL DE LUTAS

suas frentes em outros estados do 
país como Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Rio Grande do Sul, Rio Grande 
do Norte, Ceará e Bahia, respectiva-
mente.

Para o presidente Alvaro, esta 
prova de unidade e compromisso do 
movimento sindical será fundamental 
para alcançar os objetivos da classe 
trabalhadora.

“Com as manifestações tenho certeza 
de que avançamos nas lutas mostrando 
ao governo que estamos fortes por nos-
sas reivindicações. A continuidade deste 
trabalho, portanto, é necessária onde a 
voz dos trabalhadores merece ser ouvida 
e seus anseios respeitados”, afirmou.

mou a ajuda do movimento sindical, 
citando, a importância de grandes 
lideranças como o presidente do 
Sindicato e secretário-geral da CSB, 
Alvaro Egea.

Inclusive, na ocasião, distribuiu aos 
presentes uma carta onde enumeras as 
razões pelas quais o PL 4330 significa 
um atraso para o desenvolvimento do 
país. 

Classe trabalhadora exige respeito e atendimento as suas reivindicações
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Cerca de 200 jovens sindicalistas do 
setor industrial participaram do 3º En-
contro Nacional a Juventude do Plano 
da Confederação Nacional de Traba-
lhadores na Indústria (CNTI), entre os 
dias 27 e 28 de setembro, em Luziânia, 
Goiás.

Representou o Sindicato, na opor-
tunidade, os companheiros Jorge 
Barbosa e Mauricio da Cruz, que 
participaram ativamente da discussão 
de temas, como: Juventude e Traba-
lho, Juventude e Educação, Políticas 
Públicas para a Juventude: Avanços 
e Desafios, Os Movimentos Sociais, 
Juventude e Sindicalismo, Juventude 
e as Redes Sociais e Juventude e Meio 
Ambiente.

“O movimento sindical brasileiro 
ganha com esta ação, pois abre espa-
ço para a formação e engajamento de 
novas lideranças. Foi uma experiência 

Jovens do Vestuário de Guarulhos participam 
de Encontro Nacional da Juventude da CNTI 

fantástica e renovadora”, ressaltou 
Jorge.

Os debates realizados geraram como 
resultado final a Carta Aberta de Luziânia, 
cujo teor alertou as entidades sindicais 
e o Estado para que “tenham um olhar 

A Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria reali-
zou em Brasília nos dias 21 a 23 
de agosto, o Encontro Nacional dos 
Homologadores.

O evento reuniu cerca de 380 
dirigentes e homologadores de sin-
dicatos e federações de trabalhado-
res na indústria de 27 unidades da 
federação de todo o Brasil.

As  diretoras  do  Sindicato do 
Vestuário de Guarulhos, Marcia 
Regina e Nilvone de Oliveira, partici-
param  do encontro. Rosimei Matos 
e Washington Guedes representaram 
o  Sindicato  das Costureiras de 

ENCONTRO DE HOMOLOGADORES DA CNTI
tem presença de diretoras do nosso Sindicato

Barueri. Da categoria do vestuário  de 
São Paulo participaram as dirigentes 
sindicais Regina Ruela (Vestuário de 
São Carlos), Silvete Aparecida da Silva 
(Vestuário de Indaiatuba), Marlene da 
Silva (Vestuário de São José dos  Cam-
pos) e Audinael Neves representando 
a federação.

Marcia Regina destacou que o 
encontro foi  muito proveitoso para 
os  dirigentes e assessores sindicais 
que  puderam participar de debates 
sobre temas atuais  como o fim do 
Fator previdenciário, do PL 4330 sobre 
terceirização e sobre a implantação 
do  Sistema Homolognet.

Segundo Márcia, o programa 
homolognet terá um calendário  
de implantação em todo o Brasil e 
cada homologador do Sindicato terá 
um certificado digital para acessar 
o sistema.

Nilvone de Oliveira, por sua vez, 
disse que no encontro ficou claro que 
o Sindicato não deve homologar tra-
balhadores que tenham estabilidade 
no emprego, pois muitas vezes ele é 
pressionado a renunciar à estabili-
dade por pressão da empresa.

Os participantes, na oportunida-
de, aprovaram uma moção de repú-
dio ao PL 4330.

concreto para conquistar e respeitar a 
juventude trabalhadora e em formação” E 
continua afirmando que “é fundamental 
reconhecer que é preciso criar nas enti-
dades sindicais espaços para inseri-la na 
luta sindical”. 

Formação sindical e política engrandece a luta pelos trabalhadores

Companheiras dizem NÃO ao PL 4330 que defende a terceirização Presidente José Calixto Ramos promove importante evento
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O Grupo de Trabalho Ditadura e Re-
pressão da Comissão Nacional da Verda-
de promoveu em 01/10 no Sindicato dos 
Engenheiros de São Paulo um grande 
Ato Unitário Sindical para discutir a 
atuação do Comando Geral dos Traba-
lhadores e seus lutadores durante o gol-
pe de 1964, que apoiaram a legalidade 
do governo João Goulart, que acabou 
sendo destituído pelos militares.

Na abertura dos trabalhos, a inte-
grante da comissão responsável pelo 
grupo, Rosa Cardoso, afirmou que o 
objetivo do trabalho não pretende re-
vanche, mas, todavia, resgatar a verda-

Presidente Alvaro Egea participa do Ato Unitário 
Sindical da COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE

de dos fatos e revelar os lutadores que 
pagaram com prisões, torturas e até 
mesmo a morte sua luta em defesa da 
classe trabalhadora.

Participaram desta importante reunião 
as principais centrais sindicais do país 
(Nova Central, CTGB, CTB, Força Sindical, 
UGT, CUT, CSB, CSP-Conlutas, Intersin-
dical), que, inclusive, indicaram represen-
tantes ao grupo de trabalho. 

Em seu pronunciamento, Alvaro Egea, 
secretário-geral da CSB, ressaltou que a 
entidade trabalha de forma séria e trans-
parente para resgatar a história dos tempos 
de chumbo, ajudando, sem cessar, a fazer 

O dia 23 de abril de 2013 jamais 
sairá de nossas tristes lembran-
ças, haja vista que mais de 1.000 
trabalhadores perderam suas vidas 
soterradas pelo desmoronamento de 
um prédio em Bangladesh.

Não foi um incidente por obra da 
fatalidade que não podemos con-
trolar, mas, sim, resultado de uma 
série de atos criminosos de patrões, 
fornecedores de grandes marcas de 
roupas e governo local, que trata-
ram a vida humana com mero ins-
trumento para seu enriquecimento.

Por conta de mais este atentado à 
vida e honra da classe trabalhadora 
é que o movimento sindical não deve 
transformar o DIA 23 DE ABRIL so-

mente numa data de lembrança. 
Ela deve servir para pavimentar 

nossa indignação quanto o descaso 
com o qual são tratados nossos compa-
nheiros em todo o mundo, sobretudo 
no Brasil. Para nós do Sindicato do 
Vestuário de Guarulhos, que temos 
compromisso com o bem-estar de 
nossos trabalhadores, este episódio se 
equivale a 08 de março e 1º de maio, 
respectivamente, onde pais e mães de 
famílias interromperam suas histórias 
pela avidez do capital sem respeito aos 
valores sociais, dos quais os trabalha-
dores tem inserção fundamental.

O movimento sindical deve orga-
nizar suas frentes, suas diferentes 
instâncias de representação e juntos e 

TRAGÉDIA EM BANGLADESH !!!
DIA 23 DE ABRIL é uma data 
para reflexão e luta de classes

justiça “aos companheiros que se tornaram 
vítimas por lutar pela classe operária e pela 
democracia do país”.

Grandes lutadores daquele período 
registraram seus relatos durante o ato 
unitário, como o líder sindical Clodsmi-
th Riani (preso e torturado logo após a 
instalação do golpe), o hoje presidente do 
Fórum Permanente de Ex-Presos e Per-
seguidos Políticos de São Paulo, Raphael 
Martinelli (à época líder dos ferroviários), 
além do ex-presidente do Sindicato dos 
Condutores de São Paulo, Alcídio Buono 
(preso e torturado por 14 dias na cela do 
DOI-CODI). 

“A verdade tem que ser dita e os culpados descobertos”, afirma Egea

misturados pressionar maus patrões 
e governos na luta por melhores salá-
rios, melhores condições de trabalho, 
atendimento a reivindicações impor-
tantes da classe dos trabalhadores, 
dentre outros benefícios.

Para um país que almeja postular 
entre as maiores potencias socioe-
conômicas do mundo não é possível 
termos setores produtivos fortes se 
os trabalhadores vivem marginaliza-
dos, na bancarrota, em detrimento 
do lucro pelo lucro.

A diretoria

Uma tragédia que mostra a precarização das condições de trabalho

O movimento sindical sempre valorizou a informação como trunfo para mobilizar os trabalhadores, e o Sindicato 
ratifica esta condição junto à categoria.

Por isso, além dos materiais impressos (boletins, jornais, cartilhas e outros), tem investido pesado na Internet 
com portal informativo e dinâmico, onde constam as principais informações relacionadas ao trabalho.

Para estimular ainda mais esta ação, em 27 de agosto o Sindicato abriu uma página no Facebook (https://
www.facebook.com/SindVestuarioGuarulhos), onde os trabalhadores podem compartilhar as informações e postar 
suas dúvidas, críticas, elogios e sugestões, respectivamente.

Acesse nossa página e vamos juntos fortalecer a categoria!!!

SINDICATO
 NAS REDES 

SOCIAIS


