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EVENTO MUNDIALPor mais um ano, 
Sindicato conquista 
Cesta de Natal
Empresas devem 
fazer entrega até 
19 de dezembro
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Sindicato realizará palestra com o tema “Saúde 
da Mulher Trabalhadora”. 

Evento será no dia 28 de outubro, às 17h30, 
na sede da entidade, e terá nova rodada de 

sorteios do Imposto Sindical.

OUTUBRO ROSA
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Direção do Sindicato participa de Se-
minário da IndustriALL Global Union
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Não fique só. 
Fique sócio/a do seu Sindicato!
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Considerada uma das maiores entidades sindicais do 
mundo, a IndustriALL Global Union, realizou seu segundo 
Congresso na cidade do Rio de Janeiro, de 4 a 7 de outu-
bro. Mais de 1500 participantes, vindos de 140 países, 
debateram assuntos de interesse dos trabalhadores da 
indústria, inclusive do ramo vestuário que é representado 
em nível mundial pela entidade. Um dos assuntos mais 
debatidos foi o combate ao trabalho precário. No Brasil e 
em diversos países, o setor vestuário apresenta índices 
preocupantes de trabalho análogo à escravidão. Falta 
de registro em carteira e terceirização irregular também 
são problemas recorrentes. As dirigentes Paula Proença 
e Márcia Viana participaram do Congresso que foi consi-
derado um dos maiores eventos sindicais globais do ano.  

No dia 11 de novembro, diver-
sas categoria farão greve. Não 
podemos aceitar uma reforma 
trabalhista que irá mudar a for-
ma de contratação para “horas 
trabalhadas”, acabando com 
as férias e folgas remuneradas, 
décimo terceiro e jornada de 
trabalho. Igualmente inaceitá-
vel, é o aumento em 40% no 
tempo de contribuição para a 
aposentadoria. A terceirização 
sem limites irá diminuir os sa-
lários e os benefícios e ainda 
colocar os trabalhadores em 
ambientes de trabalho degra-
dáveis à saúde. 

Por falar em saúde, o SUS 
não suportará 20 anos sem 
receber nenhum investimento 
público como prevê a PEC 241. 

A população continuará a cres-
cer, mas o número de profissio-
nais, serviços, hospitais e pos-
tos de saúde serão os mesmos 
por duas longas décadas. O 
mesmo acontecerá com a edu-
cação. Obras de infraestrutura 
serão paralisadas impedindo o 
crescimento do país e a gera-
ção de novos empregos. 

Estas são apenas algumas 
das razões pelas quais convo-
camos toda a categoria para 
se juntar na luta nacional por 
direitos, emprego e renda. No 
dia 11 de novembro, você pode 
ficar de braços cruzados sem 
fazer nada ou cruzar os braços 
para defender seus direitos e 
seu futuro.

 EDITORIAL: Dirigentes do Sindicato par-
ticipam de congresso de fe-
deração sindical mundial
IndustriALL Global Union representa mais de 50 

milhões de trabalhadores, em 140 países espalhados 
por todos os Continentes

Seminário debate trabalho pre-
cário na fabricação de calçados
A direção do Sindicato participou, dias 20 e 21 de outubro,  
de um importante Seminário, realizado pela IndustriALL em 
parceria com o Sindicato dos Calçadistas de Jaú, cidade 
paulista distante cerca de 250 quilômetros de Sorocaba. O 
evento definiu ações para combater o trabalho precário na 
fabricação de calçados.  “O ramo vestuário é gigante e o in-
tercâmbio entre as categorias fortalece a luta dos trabalha-
dores/as”, avaliou Paula Proença, presidenta do Sindicato. 

É hora de cruzar os braços 
para defender seu futuro
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Sindicato conquista 
Cesta de Natal

Benefício deverá ser concedido 
até o dia 19 de dezembro

Por mais um ano, o Sindicato conquistou a 
Cesta de natal. O benefício será concedido para 
todos os trabalhadores/as até o dia 19 de de-
zembro, independente de faltas ao trabalho e 
licença médica. Os empregadores deverão forne-
cer a Cesta Básica de Alimentos normalmente, 
pois a Cesta de Natal não substitui este bene-
fício.  Confira os itens da Cesta de Natal 2016. 

O Sindicato abriu as inscrições para a Colônia de Férias para o período de alta 
temporada. Os interessados devem buscar informações na sede da entidade, 
ou pelo telefone (15) 3222-2122, ou pelo WhatsApp (15) 99119-7574. As ins-
crições vão até dia 4 de novembro. 

A direção explica que entre os meses de dezembro e janeiro, a procura pela 
Colônia de Férias é muito alta e por esta razão o Sindicato costuma realizar um 
sorteio entre os sócios que se cadastram com antecedência. A Colônia fica na 
Praia Grande, litoral paulista. 

Inscrições para Colônia de Férias 
já estão abertas

Os sócios/as que planejam aproveitar um dos apartamentos no período 
de alta temporada devem fazer inscrições até 4 de novembro

01  gf.  Cidra (660ml)
01 lt.  leite condensado (395g)
01 pc.  azeitonas verdes (100g)
01 lt.  milho verde (200g)
02 cx. pó para gelatina (85g)
01 un. Panetone (500g)
01 pc.  biscoitos Crackers (100g)
01 pc.  ameixas secas (200g)
01 pc.  uva passa s/semente (200g)
01 caixa/embalagem
01 pc.  biscoito waffer choc. Branco
01 pc.  balas sortidas
01 gf.   vinho tinto suave (650ml)
01 un. Torrene amendoim
01 pc.  pó p/ refresco abacaxi (35g)
01 pc.  amendoim confeitado (110g)
01 un.  goibada (500g)
01 pc.  achocolatado em pó (400g)
01 tp. Creme de leite (200g)
01 pc. mistura p/ bolo baunilha (400g)
01 lt. Atum garted (170g)
01 pc.  palitos cobertos c/ chocolate

Itens da Cesta de Natal

“Não é assim que nascem os direitos”. 
Fortaleça seu Sindicato: fique sócio(a)!
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Campanha Salarial Unificada 2016
Assembleia no dia 22 de julho definirá os rumos dessa Campanha

“Saúde em primeiro lugar”: essa é uma frase muito co-
mum. Contudo, para a mulher trabalhadora, nada é tão 
simples. Trabalhar o dia todo e ainda assumir a maioria das 
tarefas domésticas são fatores agravantes no desgaste da 
saúde das mulheres. 

Já que o melhor remédio é a prevenção, o Sindicato pro-
moverá uma palestra que abordará as questões de saúde, 
levando em consideração a rotina da mulher trabalhadora 
e o SUS. O evento é aberto para toda a categoria e será rea-
lizado no dia 28 de outubro, a partir das 17h30, na sede do 
Sindicato (Rua Humberto de Campos 680, Jardim Zulmira). 

No dia 28 de outubro, a partir das 17h30, na sede do Sindicato, localizada na rua Humberto de Campos, 
680, na Jardim Zulmira, haverá nova rodada de sorteios para devolução do imposto sindical. Todos os sócios/
as poderão participar dos sorteios.  A direção do Sindicato se posiciona contra a cobrança do Imposto Sindical. 
“Acreditamos que o Sindicato deve ser mantido por meio das contribuições associativas e não através de um 
imposto. Por esta razão procuramos sempre fortalecer a entidade por meio de novas filiações”, aponta Paula 
Proença, presidenta da entidade. Para ficar sócio da entidade, basta preencher uma ficha de filiação. Além de 
fortalecer a luta por melhores salários, benefícios e condições de trabalho, os sócios contam com uma série 
de benefícios. 

Devolução do 
Imposto Sindical

No dia 28 de outubro tem nova 
rodada de sorteios

Outubro Rosa
Evento no sindicato abordará câncer de mama e outras doenças

A vereadora Iara Bernardi será uma das palestrantes.
  
Homens são bem-vindos

A palestra tratará da saúde das mulheres, mas os homens 
podem e devem participar. “O esclarecimento sobre as parti-
cularidades na saúde feminina deve ser compartilhado entre 
homens e mulheres. Por falta de conhecimento, muitos ho-
mens acabam subestimando os sintomas de suas parceiras 
e isso multiplica o sofrimento das vítimas”, aponta Bernardi. 


