
TRABALHADORES DA CONFECÇÃO CONQUISTAM 
10,36% NO PISO E MANTÉM A CESTA BÁSICA

A Campanha Salarial de 2014 foi iniciada no dia 25 de 
abril quando os trabalhadores aprovaram a pauta de rei-
vindicações.

Nas rodadas de negociações, o patronal fi cou na retranca 
e não conseguíamos avançar em nada. Foi quando o Sindi-
cato partiu para a negociação empresa por empresa, onde 
fechamos 24 acordos, alcançando 8% de reajuste.

Encerradas as negociações com as empresas, o Sindicato 
deu andamento às negociações com o Patronal. Após muita 
choradeira por parte dos patrões, conseguimos conquistar 
um ótimo acordo coletivo e alcançamos as seguintes con-
quistas:

• Reajuste de 10,36% aos trabalhadores do Piso qua-
lifi cado, garantindo aumento real para os demais salários;

• 8% de Reajuste aos trabalhadores das funções não 
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qualifi cadas e valor fi xado de R$ 875,00;
• Reajuste de 7,08% para os trabalhadores que ga-

nham acima do Piso;
• Cesta básica de 25 Kg de alimentos;
• Auxílio Creche  no valor  mensal de R$ 250,25 du-

rante 18 meses;
• Auxílio ao fi lho excepcional no valor mensal de R$ 

200,20;
• Multa de um salário por homologações feitas fora do 

prazo do pagamento das verbas;
Nosso Sindicato agradece a importante participação dos 

trabalhadores e parabeniza a todos por mais uma emble-
mática conquista. A força do sindicato, juntamente, com o 
apoio, indispensável, da categoria foram fundamentais para 
o nosso sucesso na Campanha Salarial de 2014.

TRABALHADORES DE CONFECÇÃO DE CAJAMAR, FRANCO 
DA ROCHA E NAZARÉ PAULISTA CONQUISTAM 8% DE 

REAJUSTE, PISO DE R$ 1000,00 E MANTÉM CESTA BÁSICA
No dia 22 de setembro de 2014, o Sindicato encerrou 

a negociação coletiva relativa aos trabalhadores das in-
dústrias de Confecção de roupas das cidades de Cajamar, 
Franco da Rocha e Nazaré Paulista, tendo conquistado 
reajuste salarial de 8%, piso para funções qualifi cadas de 
R$ 1000,00 e a manutenção da cesta básica entre outras 
cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho.

O sindicato assinou a Convenção Coletiva com o sindicato 
patronal da cidade de Jundiaí que representa as empresas 
das 3 cidades.

Veja algumas conquistas importantes do acordo:

• Menores aprendizes receberão um salário equivalente 
a um salário mínimo;

• Garantia de uma diária no valor de R$19,50 aos traba-
lhadores que realizam atividades fora da sede da empresa;

• As empresas pagarão às empregadas o valor de R$ 
234,00 como auxílio creche durante o período de 12 meses 
após o retorno da licença maternidade;

• Continuação da cesta básica na forma prevista na 
convenção anterior.

Essa é mais uma grande vitória do Sindicato em prol dos 
trabalhadores do Vestuário de Guarulhos.
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Organização, seriedade e estratégias 
bem definidas foram os diferenciais 
para as nossas vitórias na Campanha 
Salarial 2014. O Sindicato venceu as in-
transigências dos patrões que o tempo 
todo fizeram jogo duro nas mesas de 
negociações. Nosso intuito sempre foi 
avançar nas conquistas, por isso parti-
mos para negociação empresa por em-
presa e conseguimos com muito êxito 
bons aumentos para categoria. 
Entretanto, a nossa luta não acaba por 
aqui! Vamos continuar firmes e fortes 
no combate ao trabalho análogo à es-
cravidão e lutando para que os itens da 
nossa convenção coletiva sejam cumpri-
dos pelas empresas do setor.
Outra coisa, a vitória da presidente 
Dilma no 2º turno, comprovou que re-
almente não poderíamos ter votado a 
favor do retrocesso. Foram nos gover-
nos Lula e Dilma que tivemos inúmeras 
conquistas. Trabalhadores, desde 2003, 
o salário mínimo subiu 73% acima da 
inflação e os demais salários subiram 
85%. Mais de 70% das aposentadorias 
tiveram aumentos. O emprego cresceu 
e mais de 20 milhões de vagas foram 
criadas. Nos últimos 12 anos, o governo 
inaugurou 14 novas universidades e pelo 
ProUni 1,5 milhão estudam de graça em 
universidades privadas. No ano de 2002, 
no governo FHC, a inflação anual foi de 
12,53%. Em 2013, com Dilma, fechamos 
em 5,76%. Nos últimos 12 anos, 22 mi-
lhões de brasileiros saíram da miséria e 
mais de 42 milhões chegaram à classe 
C. E para fechar com chave de ouro, nos 
últimos anos, a expectativa de vida do 
brasileiro aumentou em 11 anos. 
Da mesma forma que agradeço a con-
fiança depositada no Sindicato durante 
a Campanha Salarial, vou estender o 
agradecimento à vocês por terem acre-
ditado e votado na presidente Dilma no 
2º turno.
Muito obrigado trabalhadores e a luta 
continua!

Avançar nas conquistas 
e barrar o retrocesso

Alvaro Egea
Presidente 

Sindicato e CSB no encontro com 
a Presidente Dilma Rousseff

No dia 07 de agosto, ocorreu no Giná-
sio da Portuguesa de Desportos, grande 
evento de apoio das centrais sindicais a 
candidata do PT à presidência da Repú-
blica, Dilma Rousseff.
O Sindicato do Vestuário e a CSB marca-
ram presença com importantes lideran-
ças com destaque para os nossos com-
panheiros Alvaro Egea, Marcia Regina, 

Nilvone de Oliveira, Eliete Bispo, Jorge 
Barbosa, Mauricio da Cruz e  João Vicen-
te  Egea que representaram a entidade.
Nosso presidente Alvaro Egea desta-
cou a importância da manutenção do 
atual governo, que provocou grandes 
mudanças em benefício dos trabalha-
dores brasileiros. “No governo Lula e 
Dilma sempre tivemos aumentos reais 
e grandes benefícios para os trabalha-
dores do Brasil”.

EDITORIAL

No dia 6 de setembro, cerca de 4 mil 
mulheres estiveram prestigiando o 
evento realizado na quadra do Sindi-
cato dos Bancários em São Paulo, onde 
representantes de Movimentos sociais 
e sindicais estiveram com a presidente 
Dilma Rousseff para entregar a pauta 
de reivindicações femininas.
As companheiras Nilvone de Oliveira, 
Edjane da Silva Morais e Márcia Egea es-
tiveram presentes representando às mu-
lheres da nossa categoria e a CSB, que 
também estava representada pela com-
panheira Andrea  Almeida de Minas Ge-
rais, da Secretaria da Mulher da entidade. 
Também compareceram ao evento au-
toridades, entre elas: Ministras Eleonora 
Menicucci, da Secretaria Especial de Po-
líticas para as Mulheres; Ideli Salvatti, da 

Secretaria de Direitos Humanos; e Marta 
Suplicy, do Ministério da Cultura.
O documento entregue a presidente 
Dilma reivindica, entre outros temas, a 
aprovação do Projeto de Lei 6653/2009, 
que cria mecanismos para garantir a 
igualdade entre mulheres e homens nas 
relações de trabalho urbano e rural, o 
cumprimento da Lei Maria da Penha 
11340/06, que visa à proteção das mu-
lheres contra a violência doméstica, 
a criação de políticas que garantam a 
proteção e direitos para as lésbicas, e 
também o incentivo à participação de 
mulheres no cenário político.
Segundo o presidente do Sindicato 
Alvaro Egea, “os temas apontados no 
documento são reivindicações justas e 
necessárias”.

Mulheres sindicalistas entregam 
pauta de reivindicações 

a Dilma Rousseff
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Expediente

Sindicato conquista aumento salarial de 7,6% 
e PLR de R$ 467,00 aos trabalhadores do 

Setor de Material de Segurança

Mais uma vez unidade existente entre sin-
dicato e trabalhadores rendeu bons frutos 
para categoria. Os nossos companheiros 
do setor de material de segurança e prote-
ção ao trabalho tiveram excelente reajuste 
salarial.
O Sindicato conquistou aumento salarial 
de 7,6%, PLR de R$ 467,00, auxílio creche 
de R$ 222,64 durante 24 meses, hora extra 
de 90% de sobretaxa e uma piso salarial de 

efetivação de R$ 1.113,20 por mês.
O benefício da PLR será pago em duas 
parcelas, a primeira em outubro e a segun-
da em março de 2015.
Pelo acordo assinado, o sindicato garantiu 
um abono  de aposentadoria equivalente 
a 3 pisos de efetivação aos trabalhadores  
em véspera de aposentadoria e aos que te-
nham   acima de  quatro anos na mesma 
empresa.

Durante a Campanha Salarial 2014, nosso Sindicato trabalhou inten-
samente na busca em busca de pressionar os patrões por uma PLR 
mais justa. Entra ano, sai ano e a patrãozada continua com lucros 
exorbitantes, enquanto os trabalhadores estão na labuta sem ter o de-
vido reconhecimento na participação dos lucros e resultados.
Por isso, nossa entidade lutou com unhas e dentes na busca por novos 
acordos. Com o apoio maciço dos trabalhadores, conquistamos ótimos 
acordos de PLR em diversas empresas, entre elas: Ledan, Mixs Maxx, HN 
Desc, Bandeirart, Kiprotek, Balaska e Anadona. E ssa é mais uma grande 
vitória do nosso Sindicato juntamente com os trabalhadores!

O presidente do Sindicato Alvaro Egea 
considerou que o acordo assinado garan-
tiu mais de um 1% de aumento real, além 
de um PLR justo e outras conquistas im-
portantes para os trabalhadores do setor 
de material de segurança. “Não tenho 
dúvida que o trabalhador percebeu que 
a negociação foi feita com transparência. 
Nosso poder de negociação foi o grande 
diferencial nas mesas  de negociação”.

Sindicato conquista PLR mais justa para os trabalhadores

O Jornal O VESTUÁRIO é uma publica-
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de Guarulhos

Diretor Responsável: Alvaro Egea
Editor: Valter Soares da Paixão
Jornalista Responsável: 

SEDE: Av. Dr. Renato de Andrade Maia 
nº190, Cidade Maia, Guarulhos/SP, 
CEP: 07114-000
Tel.: (11) 2468-3238 
Fax: (11) 2468-3239
E-mail: atendimento@sindvestuario.org.br
Site: www.sindvestuario.org.br

Denis Santos Mtb nº 73.013/SP
Projeto Gráfi co: Sulyvan Santos

Produção e Impressão: QS Midia
Telefone: (11) 3326-4565
qsmidia@qsmidia.com.br
Tiragem: 5.000 exemplares
Outubro 2014

Trabalhadores de calçados conquistam 7,5% de aumento nos salários
O sindicato assinou a Convenção Coletiva de Trabalho para os trabalhadores das indústrias de calçados, com data base em 1º 
de julho.
No dia 13 de outubro, o sindicato assinou a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria dos trabalhadores de calçados, pre-
vendo reajuste salarial de 7,5%, Piso de R$ 900,00 por mês e um adicional de hora extra de 100% em domingos, feriados e sá-
bados compensados.
O adicional noturno será de 20% para quem trabalha das 22 às 5 horas da manhã.
As diferenças salariais de julho, agosto e setembro deverão ser pagos junto com o salário de novembro.
O auxilio creche, no valor de R$ 270,00 mensais, será pago para as mães durante 48 meses, após o retorno da licença maternidade.
A gestante tem estabilidade no emprego desde a confi rmação da gravidez até 6 meses após o parto.
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SINDICATO INVESTE NA MELHORIA DOS BENEFÍCIOS 
AOS NOSSOS ASSOCIADOS E SEUS DEPENDENTES

 
 
 

CLÍNICA VISUAL LÍDER
Rua Cavadas nº1.534, Itapegica, 
Guarulhos/SP
Telefones: (11) 2421-5222 / 
2421-7704

ÓTICA E FÁBRICA STELLA MARIS
Rua Cavadas nº1.529, 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 nº285, ParqueSan-
tos Dumont, Guarulhos/SP
Telefone: (11) 2467-2677

ÓTICAS COLIBRI
Av. Brasil nº1.299, Sala 05, 1º andar, 
Centro, Ferraz de Vasconcelos/SP
Telefones: (11) 4678-2055/ 4675-2917

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.

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 nº190, 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 nº1.449, 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.

Médico e Hospitalar

IMPORTANTE!
A consulta normal custa 

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

Rua Uberlândia nº230, Vila 
Virginia, Itaquaquecetuba/SP
Telefone: 
(11) 4640-4005 / 4642-2180

CENTRO MÉDICO E 
DIAGNÓSTICO ITAQUÁRua José João Munhoz nº17, 

Parque Mikail, Guarulhos/SP
Telefone: (11) 2088-1943
Av. Delfinopólis nº445, Cidade 
Seródio, Guarulhos/SP
Telefone: (11) 2229-4738

Av. Casper Líbero nº538, Galeria Almira 
Gonçalves, Loja 10, Luz/SP
Telefone: (11) 3229-7447

Especialista em alongamentos e corte em geral. Mais de 28 anos no mercado
Avenida Tiradentes nª2395  Jd. Pinhal (Próximo ao Mansão Dantas) – Guarulhos
Telefone: 2475-1305 
96530-8650 (OI)  / 99788-1619 (TIM) 

TYNA’S HAIR

ÓTICA E FÁBRICA STELLA MARIS
Rua Cavadas nº1.529, Itapegica, 
Guarulhos/SP
Telefones: (11) 2421-0896 / 
2421-0897
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SINDICATO INVESTE NA MELHORIA DOS BENEFÍCIOS 
AOS NOSSOS ASSOCIADOS E SEUS DEPENDENTES

O associado recebe orientações variadas sobre férias, 13º sa-
lário, 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
Sede Guarulhos - Av. Dr. Renato de Andrade Maia nº 190 

Cidade Maia, Guarulhos/SP, CEP 07114-000, Fones: (11) 2468-
3238 / 2468-3239.

Subsede Caieiras - Rua Pardal nº 119, Portal das Laranjeiras, 
Caieiras, Cep 07700-000, Fone: (11) 4899-5889. Na subsede, aten-
demos aos filiados e empresas da categoria das cidades: Caieiras, 
Mairiporã, Cajamar, Franco da Rocha e Francisco Morato.

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 tabela 
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, nome e endereço atuali-
zado da empresa,  contrato de trabalho, aviso prévio ,termo de 
rescisão , holerites/recibos de pagamentos, outros documentos 
que comprovam vinculo empregatício com a empresa (cartão 
de visita, fotos, etiquetas, mensagens eletrônicas, catálogos 
e outros), certidão de nascimento dos filhos menores, CNIS  
(INSS), extrato analítico do FGTS, nome  e endereço de  duas 
testemunhas, se for  pessoa portadora de estabilidade no em-
prego, trazer documento comprovando essa condição, empre-
gados menores de 18 anos, precisam estar acompanhados de 
pai ou mãe.

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

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



6 JORNAL - O Vestuário Outubro / 2014

Dirigentes da CSB (Central Sindical dos 
Brasileiros) de todo o Brasil, entre eles o 
nosso presidente Alvaro Egea, estiveram 
em Guarulhos, nos dias 10 e 11 de se-
tembro, reunidos para fazer um balanço 
geral das atuações da entidade.
O crescimento da entidade, que atual-
mente chegou a 500 sindicatos filiados 
em todo o País, foi o tema mais debati-

do. “A CSB é a central que mais cresce 
atualmente”, disse o presidente da enti-
dade Antonio Neto.
Outros temas importantes como: plane-
jamento estratégico, ações de organiza-
ção da Central, ampliação da atuação da 
Entidade na defesa da classe trabalha-
dora em nível nacional também foram 
temas colocados em pauta.

O presidente do nosso Sindicato, Al-
varo Egea, disse que “organização, po-
der de mobilização e estratégias bem 
definidas são muito importantes para 
o fortalecimento da representação de 
uma entidade sindical” e ainda ressal-
tou: “É necessário orientar os trabalha-
dores, e esse trabalho a CSB faz com 
maestria”, finalizou.

Sindicato participa do ato de
solidariedade em favor do povo palestino

No dia 16 de agosto, o presidente Alva-
ro Egea esteve no centro de Guarulhos, 
participando do Ato em solidariedade 
ao Povo Palestino. Essa mobilização foi 
à primeira de uma série de atividades 
realizadas pelo Comitê Guarulhense de 
Solidariedade ao Povo Palestino (Criado 
por entidades sindicais, partidos políti-
cos e organizações da resistência pales-

tina) que serão realizadas em Guarulhos 
para conscientizar a população da ci-
dade sobre  o extermínio da população 
palestina realizado pelo Estado de Israel 
e da necessidade de praticar a solidarie-
dade com esse povo tão sofrido.
Atualmente, cerca de 460 crianças e cen-
tenas de mulheres e idosos, são vítimas 
da campanha militar do exército isra-

elense no território palestino.
Durante o seu discurso, o presidente 
Alvaro disse que é contra qualquer tipo 
de ato terrorista e condenou essa polí-
tica adotada pelo Estado de Israel. “Os 
palestinos não merecem sofrer como 
estão sofrendo. Por isso, sempre que for 
necessário estarei participando desses 
atos”, afirmou.

CSB reune-se em Guarulhos 
e define metas de crescimento
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Sindicato presente no 19º Congresso
Nacional do Vestuário da CNTI

Entre os dias 27 e 30 julho, foi realiza-
do, em Luziânia, Goiás, o 19º Congres-
so Nacional do Vestuário e do Calçado 
da CNTI (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria). O Sindi-
cato do Vestuário de Guarulhos mar-
cou presença e foi representado pela 
secretária-geral da entidade, Márcia 
Regina Alves Egea.
Durante o evento, foram debatidos 
temas de suma importância para os 
profissionais e dirigentes sindicais 
da categoria. Três deles, inclusive, de 
grande relevância:

• Estrutura do Movimento Sindi-
cal Atualidade e Perspectivas;

• Igualdade de Oportunidades e 
Questões de Gêneros;

• Saúde e Segurança do Trabalha-
dor e Trabalhadora;
No congresso também foi debatido a 
precarização do trabalho provocado 
pela terceirização do setor calçadis-
ta e do vestuário e as dificuldades de 
apuração das denúncias.
No encerramento do evento, foi apro-
vado que o próximo congresso, em 
2016, será realizado em São Paulo.

No dia 26 de julho, o Grupo de Tra-
balho “Ditadura e Repressão aos Tra-
balhadores, às Trabalhadoras e ao 
Movimento Sindical” (GT13) da CNV 
(Comissão Nacional da Verdade) e a 
CSB (Central dos Sindicatos Brasilei-
ros) realizaram o “Ato Sindical Uni-
tário em Homenagem à Memória dos 
que Lutaram. Para que sua Luta seja 
Eternizada”, em Sorocaba.
Mais de 80 trabalhadores ferroviários, 
têxteis, metalúrgicos e rurais foram 
homenageados no evento realizado na 
sede do Sindicato dos Trabalhadores 
do Comércio. A principal proposta 

era recordar a resistência desses traba-
lhadores contra a ditadura militar.
Também prestigiaram o evento lide-
ranças políticas e Sindicais, entre elas: 
João Vicente Goulart, filho do ex-pre-
sidente João Goulart (Jango); Antonio 
Neto, presidente da CSB; Rogério So-
tilli, secretário de Direitos Humanos 
e Cidadania da Cidade de São Paulo; 
Adriano Diogo, presidente da Comis-
são da Verdade do Estado de São Pau-
lo Rubens Paiva; Raphael Martinelli 
Comando Geral dos Trabalhadores 
(CGT); Iara Bernardi, deputada federal 
(PT-SP); Rosa Cardoso, coordenadora 

do GT13, entre outros.
O evento foi coordenado pelo nosso 
presidente e secretário-geral da CSB, 
Alvaro Egea, que tem trabalhado com 
firmeza e muita dedicação no resgate 
de informações sobre os perseguidos 
políticos.  Alvaro ainda fez questão de 
ressaltar a importância desse trabalho, 
e disse que o governo e a sociedade de-
vem cobrar a manutenção de todos os 
documentos da época da ditadura para 
que esse período não seja esquecido. 
“Vamos trabalhar para construir um 
museu para contar essa história que ja-
mais pode ser esquecida”, disse.

Trabalhadores perseguidos durante o regime militar
são homenageados em Sorocaba

Trabalhadores recomendam à Comissão da Verdade o fim das perseguições 
do Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho aos Sindicatos

No dia 8 de outubro de 2014, em São Paulo, as Centrais Sindicais, que integram 
o Grupo de Trabalho da Comissão Nacional da Verdade, entregaram a Dra. Rosa 
Cardoso, Coordenadora do GT, um documento com recomendações, que propõe 
mudanças na legislação, como: o fim da lei de Segurança Nacional; a revisão da Lei 
de Anistia; a desmilitarização das Polícias Militares. Além disso, estamos defen-
dendo a aprovação do ante-projeto de lei elaborado pelas centrais que pede, entre 
outras coisas, a garantia da autonomia sindical, o direito irrestrito de greve, o fim 
do interdito proibitório e o fim das ações antissindicais de membros do Ministério 
Público do Trabalho e Justiça do Trabalho aos sindicatos de trabalhadores e seus 
dirigentes, impondo-lhes multas e condenações milionárias, afetando a sobrevi-
vência financeira dos Sindicatos  e prejudicando o exercício do direito de greve.
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Um dos grandes desafi os hoje para quem 
representa os trabalhadores do Vestuário é 
o combate ao trabalho análogo à escravidão.
Infelizmente, nossa categoria sofre de-
mais com esse mal. Principalmente os 
imigrantes bolivianos, paraguaios e pe-
ruanos (alguns vivendo de forma irregu-
lar no Brasil), a maioria trabalhando em 

condições sub-humanas. Por isso, nosso 
sindicato está engajado mais do que nun-
ca para defender esses trabalhadores que 
sofrem com essa exploração. Estamos 
trabalhando incessantemente para que 
essa prática seja erradicada de uma vez 
por todas da cidade de Guarulhos.
Portanto, trabalhadores, caso você saiba 

ou esteja sofrendo algum tipo de explo-
ração no ambiente de trabalho, entre em 
contato com o nosso sindicato (telefo-
ne: (11) 2468.3238 / 2468.3239), email: 
atendimento@sindvestuario.org.br .
Sua denúncia é fundamental e extrema-
mente relevante para que este processo 
encontre uma solução defi nitiva!

Sindicato engajado no combate 
ao trabalho análogo à escravidão

CSB pede ao TST a liberação da contribuição assistencial
O Ministro Antonio Levenhagen, presidente do Tribunal Superior do Traba-
lho (TST), recebeu, no dia 27 de agosto, em Brasília, delegação de dirigentes 
da CSB para debater o cancelamento do Precedente Normativo nº 119 e da 
Orientação Jurisprudencial nº 17, que impedem o desconto de contribuição 
assistencial e confederativa de todos os trabalhadores benefi ciados em Acor-
dos e Convenções Coletivas negociadas pelos sindicatos de trabalhadores.
Após ouvir os sindicalistas, o presidente Levenhagen afi rmou que considera 
importante que o TST realize uma aproximação com o movimento sindical. 
Segundo o ministro, essa jurisprudência contra o desconto de contribuições 
sindicais afasta os sindicatos do Tribunal.
Levenhagen explicou aos dirigentes da CSB que o regimento do Tribunal 
exige maioria de 14 votos para revisar ou cancelar jurisprudência da Corte. O 

ministro destacou também que, na votação ocorrida dia 19 de agosto, somente 12 ministros votaram pela proposta de mudança. 
Dentre os dirigentes que representam a CSB estavam: Antonio Neto, Juvenal Pedro Cim, Maria Barbara da Costa, Igor Tiago Pe-
reira e o nosso presidente Alvaro Egea que disse ser “fundamental que exista esse diálogo para que possamos chegar a um acordo 
que não prejudique o trabalhador”.

A informação é o principal instrumento para mobilizar os trabalhadores e o nosso Sindicato sempre 
procurou valorizar isso.
Por isso, além dos materiais impressos (boletins, jornais, cartilhas e outros), continuamos a investir 
pesado na Internet com portal informativo, dinâmico e sempre atualizado, onde constam as principais 
informações relacionadas ao nosso trabalho.
Para estimular ainda mais esta ação, criamos no ano passado a nossa página no Facebook (https://
www.facebook.com/SindVestuarioGuarulhos), onde os trabalhadores podem curtir, compartilhar as 
informações e postar suas dúvidas, críticas, elogios e sugestões, respectivamente.
Acesse a página do Sindicato na rede social e vamos continuar a fortalecer nossa categoria!!!

Sindicato nas Redes Sociais

TJ-SP confi rma condenação a militante do PPL/CGTB por injúrias a Alvaro Egea
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou a apelação do réu Carlos Alberto Pereira e manteve a sentença por ofensas e calúnias 
ao secretário-geral da CSB, Alvaro Egea.
Alvaro Egea obteve vitória em segunda instância sobre processo movido contra o membro do ex-MR8 (PPL) e da CGTB, Carlos 
Alberto Pereira, por injúria.
O réu foi condenado pela 10ª Vara Cível de Guarulhos a pagar valor indenizatório a Alvaro Egea por danos morais. Além disso, 
o réu foi condenado a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios.
Está é a segunda vez que Alvaro Egea processa Carlos Alberto Pereira. Na primeira vez, processo ocorreu na esfera criminal.
“Uma pessoa não pode sair dizendo mentiras como ele fez e sair impune”, disse o presidente Alvaro Egea.


