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11 de novembro: GREVE GERAL 
Resistência para defender nossos direitos

Sindicato participa do 
2º CONGRESSO MUNDIAL DA INDUSTRIALL

O evento realizado de 4 a 7 de outubro, 
no Rio de Janeiro, reuniu mais de 

1.300 sindicalistas de todos os continentes. 
A entidade representa mais de 50 milhões 
de trabalhadores dos setores Químico, Têx-
til, Mineração, Energia e Metalúrgico, em 
140 países. Além de tomar importantes 
decisões em defesa da classe trabalhadora 
mundial e manifestar todo o apoio da enti-
dade ao movimento sindical brasileiro, os 
participantes da atividade elegeram a nova 
direção: presidente Jorge Hoffmann, do IG 
Metal (sindicato dos Metalúrgicos da Ale-
manha); diretor Executivo Valter Sanches 
(secretário de Relações Internacionais dos 
Metalúrgicos da CUT – CNM/CUT); Con-
selho Diretivo Lu Varjão (presidenta da 
Confederação Nacional dos Químicos da 

CUT – CNQ/CUT). 
Os integrantes da diretoria do Sindicato 

Aparecida Leite Ferreira, a Cidinha; e Edu-
ardo Viana; participaram do evento. Para 

Cidinha, em todos os cantos do planeta os 
problemas que afetam a classe trabalhado-
ra são iguais. “Como combate ao trabalho 
precário, a terceirização da mão de obra, 
o trabalho insalubre, entre outros. Apro-
veitamos essa oportunidade, ímpar, para 
discutir e propor soluções conjuntas para 
resolver essas questões. Também foram 
debatidas a formação de Redes de Traba-
lhadores e maneiras de fazer avançar a luta 
pelo Trabalho Decente”, ressalta a sindi-
calista.  

As sindicalistas do mundo inteiro fo-
ram unânimes em apoiar a decisão de, até 
2020, alcançar 40% de participação da 
mulher na estrutura da entidade – serão 
feitas campanhas para que as filiadas bus-
quem também garantir esta cota. 

Aparecida Leite Ferreia e Eduardo Vina na plenária do 2º Congresso

Você vai lutar pelos seus direitos?

As diretorias dos diversos sindicatos fi-
liados às Centrais estão ouvindo as bases das 
categorias para colher opinião sobre a rea-
lização da Greve Geral. Os dirigentes sin-
dicais farão assembléias nas portas das fá-
bricas para expor os motivos dessa relevante 
manifestação. 

A paralisação é para mostrar o desconten-
tamento da classe operária contra a tirania do 
governo golpista contida na PEC 241 que tira 
conquistas históricas das trabalhadoras (es) 
independente da área de atuação.

As perdas de direitos representada pela 
PEC 241, que envolve também redução de in-
vestimentos governamentais principalmente 
nas áreas de saúde, educação pelos próximos 
20 anos, colocando em risco o seu  futuro, 
dos seus filhos, sobrinhos e netos. Você vai 
lutar pelos seus direitos? A decisão está nas 
suas mãos!

O apoio da base das múltiplas ca-
tegorias filiadas às diversas Cen-

trais será fundamental para o sucesso da 
iniciativa.  Para realizar uma greve geral 
é importante  a adesão dos trabalhado-
res e trabalhadoras no chão das fábricas. 
Porque a PEC 241 e a refoma do sistema 
de previdência social, ao contrário do 
noticiado pelo governo golpista de Te-
mer, vai sim tirar direitos conquistados 
à custa do suor, sangue e muita luta da 
classe trabalhadora. Pior, impõe “novas 
regras”  no meio do jogo, ampliando o 
tempo de trabalho para quem está no 

mercado há anos e sonhava se aposen-
tar um dia. E para o jovem, que está co-
meçando a vida profissional aumenta o 
tempo de trabalho até os 65 anos, desde 
que tenha trabalhado 35 anos, tanto para 
homens como para mulheres,  para que 
muitos morram antes de chegar à apo-
sentadoria. 

Ao contrário do que propõe para o 
trabalhador comum aposentaria aos 65 
anos, o Golpista, que hoje tem 76 anos, 
está aposentado desde os 55. Ele pode?

*Com informações do Extra



É isso mesmo. O trabalho da direção 
da entidade tem dado bom resulta-

do. As rodadas de negociações que ocor-
rem individualmente com o empresário 
prosseguem. Claro, deve ser acompa-
nhada pelo empregado. Nessa edição, o 
Jornal PONTO-A-PONTO divulga a re-
lação das indústrias que fecharam acor-
do. Caso o nome da fábrica, onde você 
trabalha, não aparecer na lista (ao lado) 
entre em contato com o Sindicato pelo 
telefone 11 4990-0569 para obter infor-
mações precisas. 

PLR - “Mais do que um direito social, 
a Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR) - é um instrumento para propi-
ciar o aumento da produtividade empre-
sarial e a satisfação dos trabalhadores. 
Trata-se de pagamento de natureza não 
salarial condicionado à celebração de 
acordo, entre patrões e empregados com 
a participação do sindicato da classe, 

Reforma valoriza patrimônio da categoria

Participação nos Lucros e Resultados 
2016

Até o dia 18  de  novembro,  as  só-    
 cias e sócios do Sindicato dos Tra-

balhadores nas Indústrias das Confec-
ções do ABCDMRP podem se inscrever 
para participar do evento, que é aberto, 
apenas, aos seus dependentes diretos. Os 
interressados deverão confirmar presença 
pelo telefone 11 4990-0569, de segunda 
a sexta-feira, no horário comercial. 

O tradicional evento da categoria será 
realizado, porém com algumas altera-
ções. Mais com a mesma animação dos 
anos anteriores. A mudança do formato 

da Festa foi necessária devido à crise eco-
nômica e à reforma emergencial feita no 
prédio do sindicato. “Haverá um Almo-
ço e muita diversão na sede do sindicato. 
Para maior comodidade dos presentes, 
a rua será fechada e também ocorrerão 
várias apresentações culturais e brinque-
dos para as crianças. Além de sorteios de 
prêmios. Entretanto em 2017, lutaremos 
para ter condições de fazer a nossa festa 
tradicional no modelo costumeiro! Par-
ticipe!”, explica Cidinha, presidente do 
sindicato.

Estarão abertas nos dias 21 e 22 de no-
vembro as inscrições para as sócias e 

sócios do sindicato participar do sorteio 
que dará o direito de  passar o Natal ou 
Ano Novo, na Colônia de Férias na Praia 
Grande, no litoral paulista,  telefone 11 
4990-0569. O sorteio será realizado no dia 
23 de novembro às 17h, na sede do Sindi-
cato. Compareçam!

“É importante ressaltar que os inte-
grantes da diretoria do Sindicato não parti-
cipam de nenhum sorteio promovido pela 
entidade. Trata-se de um acordo informal, 
adotado desde a criação da entidade, para 
dar transparência a todas as iniciativas da 
instituição”, explica Cidinha.

Sorteio para 
Colônia de 

Férias

prevendo regras claras acerca de sua im-
plementação”, explica o advogado Abi-
lange Freitas.

É importante ressaltar, também, que 
o sindicato é a entidade de maior repre-
sentatividade da categoria, quanto maior 
for o número de associados maior será o 
poder de negociação perante o empresá-
rio. Por isso a entidade mantém Campa-
nha de Sindicalização permanente.

• Produtos Ortopédicos Chantal Ltda 
• Loyal Confecções Esportiva  e 

Promocional Ltda  
• Ansell Equipamentos de Proteção Ltda  
• By Hand Confecções e Comércio Ltda  
• Massae Coga Kato  
• Malharia Neugi´s Ltda
• Ivone Grandisoli de Melo
• Alamanda Decorações Ltda

EmprEsas quE já nEgociaram pLr

A medida foi tomada pela diretoria do sindicato porque a 
laje do prédio ameaçou desabar. “O teto afundou uns 4 

cm. Olhando para cima dava para ver as pontas dos ferros en-
ferrujados no local abalado. A obra exigiu colocação de novas 
vigas de sustentação no teto, troca de toda parte elétrica, troca 
de piso e pintura geral do edifício”, conta a presidente do Sindi-
cato Aparecida Leite Ferreira, a Cidinha. 

“O sucesso da nossa obra deveu-se também ao apoio solidá-
rio, troca de expereriência e de conhecimentos na área de ad-
ministração de reforma de prédio institucional oferecido pelos 
dirigentes dos Sindicatos dos Químicos do ABC e do Sindicato 
dos Servidores Públicos de São Bernardo do Campo. Em nome 
da nossa diretoria queríamos agradecer o empenho de ambos, 
muito obrigada”, diz a  Presidente. 

 Prosseguindo, Cidinha lembra que nossa sede é própria, 
“é preciso preservar o patrimônio da categoria construído com 
muito esforço e com recursos pagos com as contribuições das 
trabalhadoras e trabalhadores”, diz a presidente orgulhosa.

Trabalhadores da Chantal aprovam PLR

Presidenta Cidinha, deputado estadual Luiz Turco e associados prestigiam evento em 2015

Domingo, dia 4 de dezembro 
a partir das 12 horas, 

Local: Av. Artur de Queiroz, 52, Bairro Casa Branca
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Como é tradição, todo mês de no-
vembro de cada ano os dirigentes 

do sindicato fazem a Prestação de Con-
tas Anual para a categoria. Trata-se de 
um balanço geral das receitas e despe-
sas realizadas pela entidade no período. 
Além do planejamento para o ano que 
se aproxima.

Assembleia de prestação 
de contas 2016

Esse movimento internacional, comemo-
rado inicialmente na Austrália, em 2003, 

volta-se para a conscientização do público 
masculino a respeito do câncer de próstata. 
Espera-se que as campanhas de conscienti-
zação sobre a doença no Novembro Azul in-
centivem os homens a procurarem o médico 
regularmente. Assim como no Outubro Rosa, 
durante todo o mês de novembro vários pon-
tos turísticos do país e do mundo são ilumi-
nados, dessa vez no tom de azul.

A incidência do câncer de próstata é mui-
to maior que a do câncer de mama, porém, 
o assunto muitas vezes não é tratado com a 
devida atenção pelo homem. A expectativa 
do Instituto Nacional de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva (INCA) é que, somente em 
2014, tenham surgido 68.800 novos casos da 
doença no Brasil. 

Dia 25 de novembro, às 17h30, 

na Sede do Sindicato
Av. Artur de Queiros, 52, Bairro Casa Branca, Santo André

Assembleia

Outubro Rosa estimula prevenção ao 
câncer de mama

O movimento popular internacio-
nalmente conhecido como Ou-

tubro Rosa é reverenciado  em todo o 
mundo. O nome remete à cor do laço 
rosa que simboliza, mun-
dialmente, a luta contra o 
câncer de mama e estimula 
a participação da popula-
ção, empresas e entidades

A iniciativa  alcançou 
o mundo de forma bonita, 
elegante e feminina, mo-
tivando e unindo diver-
sos povos em torno de tão 
nobre causa. Isso faz que 
a iluminação em rosa as-
suma importante papel, pois tornou-se 
uma leitura visual, compreendida em 

todos os cantos do planeta. Mas o prin-
cipal objetivo era alertar para a causa do 
câncer de mama e incentivar as mulhe-
res da região a participarem do mutirão 

de mamografias. No estado 
de São Paulo todo ano são 
realizados 2 (dois) muti-
rões de mamografia sendo, 
um em maio e o outro em 
novembro.

A partir de  outubro de 
2009, se multiplicam as 
ações relativas ao Outubro 
Rosa em todas as partes do 
Brasil. Novamente as enti-
dades relacionadas a pre-

venção do câncer de mama e empresas 
se unem para expandir a campanha.

atEnção popuLar para 
o câncEr dE próstata

Seja esperta! Previna-se!

NOVEMBRO AZUL

20 de novembro
CONSCIêNCIA NEGRA

Este dia está incluído na semana da 
Consciência Negra e tem como 

objetivo uma reflexão sobre a introdu-
ção dos negros na sociedade brasilei-
ra. A data foi escolhida como uma ho-
menagem a Zumbi dos Palmares, que 
morreu lutando pela liberdade do seu 
povo no Brasil, em 1695, neste dia. 
Zumbi, líder do Quilombo dos Palma-
res, foi um personagem que dedicou a 
sua vida à luta contra a escravatura no 
período do Brasil Colonial,  por volta 
de 1594. Um quilombo é uma região 
que tinha como função lutar contra 
as doutrinas escravistas e também de 
conservar elementos da cultura africa-
na no Brasil.
Feriado - Em 2011, a presidente Dilma 
Roussef sancionou a lei 12.519/2011, 
que criou a data, mas que não obriga 
que ela seja feriado. Isso significa que 
ser feriado ou não vai variar de cida-
de para cidade. O Dia da Consciência 
Negra é um feriado em mais de 800 
cidades brasileiras. 

Fonte: https://www.significados.com.br/dia-dia


