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PATRÕES COMEMORAM A REFORMA TRABALHISTA,
ENQUANTO OS TRABALHADORES/AS ESTÃO SEM
EDITORIAL
SABER O QUE DE FATO VAI MUDAR

O Sindicato Patronal (SINDVESTUÁRIO) que representa os patrões na região do ABC, está comemorando a aprovação da Reforma Trabalhista pelo Senado Federal. Essa “reforma” significa a maior
derrota que os trabalhadores já sofreram em mais de 100 anos de luta. Apesar dela destruir quase
todos os direitos trabalhistas, os patrões afirmam que “ela é boa para relação empresa/empregado e
não traz prejuízo ao trabalhador”.
O movimento Sindical lutou arduamente contra a aprovação da Reforma Trabalhista. Conhecemos profundamente seu conteúdo e sabemos de suas consequências maléficas aos trabalhadores e
trabalhadoras. Neste editorial do Jornal Ponto-A-Ponto, elencamos os principais pontos da Reforma
Trabalhista (ao todo são mais de 100 alterações na legislação). Pedimos que você leia atentamente
cada um deles e, ao final, responda para si mesmo, para os colegas de trabalho, amigos e familiares:
A REFORMA TRABALHISTA É BOA PARA QUEM?
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JORNADA DE TRABALHO
Poderá ser de até 12 horas por dia; O tempo mínimo do intervalo
intrajornada cai para 30 minutos; Horas extras não terão limites e o
banco de horas poderá ser negociado de forma individual.

TRABALHO INTERMITENTE
Remuneração por hora trabalhada, sem direito de folgas, feriados e férias remunerados.

RESCISÃO DE CONTRATO

Será feita na empresa, com ou sem o acompanhamento do Sindicato.
Foi criado o “acordo de demissão” em que o trabalhador receberá
apenas 20% da multa sobre o FGTS e sacará apenas 80% de seu
saldo, sem direito ao Seguro-desemprego.
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Grávidas ou lactantes poderão permanecer em locais insalubres;
Indenizações serão estabelecidas de acordo com o salário da vítima.
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As empresas poderão oferecer salário e benefícios menores que os
previstos na Convenção Coletiva, assim como negociar condições
inferiores à CLT.

CONDIÇÕES DE TRABALHO

NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO

*Ao todo foram alterados 117 Artigos da CLT. Para conhecer todas as alterações,
acesse legis.senado.leg.br e digite “Lei 13.467/17” no campo de busca
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Negociações da PLR
seguem a todo vapor

Assembleia na empresa Chantal

Três empresas já fecharam Acordo
A diretoria do Sindicato tem realizado uma série de
reuniões em diversas empresas sobre o pagamento da
PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Até o momento foram fechados os Acordos das empresas Hércules, Loyal e Chantal. O benefício não está garantido na
Convenção Coletiva e por esta razão, as negociações, que
tiveram início em março, são feitas por empresa. “São
negociações difíceis e constantes, mas não medimos esforços para conquistar o benefício”, afirma a presidenta
do Sindicato, Cidinha Ferreira.

Dirigentes do Sindicato participam da maior
Plenária Sindical do Estado de São Paulo
Evento foi promovido pela CUT/SP e pautou o combate à
destruição dos direitos
A 15.ª Plenária Estatutária da CUT/SP foi realizada nos dias 21 e 22 de julho na
cidade de São Paulo e teve como tema “100 Anos Depois... A Luta Continua! Nenhum Direito A Menos”, numa referência à Greve Geral de 1917.
A diretoras Fabiana Nobre, Cidinha Ferreira e Cida Trajano participaram do
evento que teve como eixo central o combate à destruição dos direitos trabalhistas.
De 28 a 31 de agosto será realizado o Congresso Extraodinário da CUT que terá o
papel de debater formas de organização e resistência da classe trabalhadora frente
à retirada de direitos.

ACESSE O SITE DO SEU SINDICATO:
www.sticonfeccoesabc.org
Direitos da categoria; Convênios; Notícias e muito mais!
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CAMPANHA SALARIAL VALISÈRE/FILÓ

CONVENÇÃO COLETIVA

Com ganho real nos salários e
manutenção dos benefícios,
trabalhadores/as da Valisère/Filó encerram
Campanha Salarial 2017

Sindicato realiza primeira rodada de negociações

Pauta estava em negociação desde abril

Assembleia com os trabalhadores/as da Valisère/Filó

A persistência da diretoria do Sindicato e o apoio incondicional dos trabalhadores/as da Valisère/Filó deram resultado. Após muitas rodadas de negociações, foi
realizada uma assembleia na portaria da empresa, no
dia 4 de julho, na qual a categoria aprovou o percentual
de 5% de reajuste nos salários de até R$ 4.500,00. Acima desse valor será aplicado a inflação do período que
foi de 3,98%.
O reajuste será aplicado em todas as cláusulas econômicas do Acordo Coletivo já existente. Para a presidente do Sindicato, Aparecida Leite Ferreira, a Cidinha,
o Acordo só foi possível diante da unidade dos trabalhadores/as. “Agradeço e parabenizo todas e todos pela
organização e apoio incondicional durante todo período
de negociações. Vamos permanecer unidos. A luta tem
que continuar”, ressalta.
Contratações
Uma das principais conquistas das negociações foi o
compromisso formalizado pela empresa em contratar
novos funcionários neste segundo semestre e retomar
o setor de costura. “A Valisère/Filó assinou um termo
de compromisso para retomar a costura que está desativada na planta/sede. Essa conquista significa mais e
melhores empregos no setor”, avalia Cidinha.

No dia 6 de julho foi realizada a primeira rodada de
negociações para nova Convenção Coletiva da categoria.
Como acontece todos os anos, os patrões alegam baixa
produção, crise econômica e instabilidade das empresas menores para negar as reivindicações da categoria.
A direção do Sindicato acredita que é possível avançar e
convoca os trabalhadores e trabalhadoras para permanecerem mobilizados.
Com data base em 1.º de julho, os trabalhadores reivindicam melhores salários e benefícios. Confira principais itens da pauta:

Reposição integral da inflação
+ aumento real
de 5%

Ampliação da
Licença Maternidade para
180 dias

Reembolso de 50%
das despesas com
medicamentos e
criação do auxílio ao
filho/a excepcional

Ampliação dos
itens da cesta
básica

Criação do Plano
de Saúde

Proibição da
terceirização na
atividade-fim

Auxílio-creche de
40 meses

Garantia da PLR

Redução gradativa
da jornada de trabalho até 40 horas
semanais (sem redução dos salários)

SINDICATO REALIZA ASSEMBLEIA DA CAMPANHA SALARIAL NO DIA 19 DE AGOSTO
O Sindicato convoca toda a categoria para participar de uma Assembleia da Campanha Salarial
sobre a Convenção Coletiva, que será realizada no dia 19 de agosto, às 14h, na sede do Sindicato
(Rua Artur de Queiróz, 52, Casa Branca, Santo André). Não invente desculpas. Participe e fortaleça
a luta por melhores salários, benefícios e condições de trabalho.
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SINDICALIZAÇÃO
“Se já era importante, agora se torna
fundamental”

COLÔNIA DE FÉRIAS

Pela primeira vez em 20 anos estamos realizando
um reajuste nos valores da Colônia de Férias da Praia
Grande. A partir do mês de julho deste ano, sócios/as
e dependentes passarão a pagar diárias no valor de R$
15,00. Já os convidados/as pagarão R$ 25,00 por dia.
O prazo para fazer as reservas é de 15 dias antes da viagem. Continuem aproveitando este benefício!

CIDADE DA CRIANÇA.
ATENÇÃO:

A Reforma Trabalhista dá aos patrões toda liberdade que eles precisam para explorar ainda mais os trabalhadores/as. A única forma de evitar uma nova forma de escravidão, será por meio do fortalecimento do
Sindicato. Para tanto, é preciso que cada um(a) dos
trabalhadores(as) se tornem sócios(as). O Sindicato
promoverá uma grande Campanha de Sindicalização,
na qual visitará os locais de trabalho para dialogar com
a categoria sobre a importância em se tornar sócio/a.
Para se filiar, solicite uma ficha pelo WhatsApp 9 92842138, ou ligue: 4990-0569 / 4438-9853.

O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), cancelou (sem nenhuma justificativa)
nosso convênio com a Cidade da Criança. Dessa forma,
comunicamos a todos/as que o Convênio, no qual sócios e dependentes pagavam entradas a preços promocionais na Cidade da Criança, não existe mais.

PAGAMENTO DO PIS
O Governo Federal divulgou a tabela para o pagamento do PIS 2017/2018. Confira:

EXPEDIENTE
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