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nosso Sindicato grita forte em defesa
da categoria na 7ª Marcha em Brasília

Todos firmes na luta pela classe trabalhadora e vaorização do setor têxtil

Nosso Sindicato participou ativamente da
7ª Marcha da Classe Trabalhadora e Movimentos Sociais, no último dia 06 de março, organizada pelas centrais sindicais que levou mais
de 50 mil companheiros às ruas de Brasília.
Membros da direção da entidade e militantes, liderados pelo presidente Sérgio Marques,
gritaram forte pelo atendimento de reivindicações que são o carro-chefe da manifestação,
como fim do fator previdenciário, redução da
jornada de trabalho para 40 horas semanais
sem redução de salário, regulamentação das
Convenções 151 e 158 da OIT, investimento de

10% do PIB nacional na Educação e valorização
de aposentados e pensionistas.
Também cobraram do governo federal
uma agenda positiva de trabalho em favor
do setor têxtil no país, valorizando o fortalecimento da cadeia produtiva, combate efetivo
sobre as importações predatórias, diminuição da carga tributária, valorização salarial
dos trabalhadores, qualificação profissional.
Vale destacar, companheiros, que o Sindicato não esteve sozinho nesta luta tendo ao
seu lado lideranças da Federação dos Trabalhadores Têxteis de São Paulo e da CONAC-

COVEST, respectivamente.
“Fomos à luta e exigimos do governo
Dilma Rousseff ações práticas e emergenciais em favor do desenvolvimento, respeito
à cidadania e valor aos trabalhadores de
todas as categorias, que são fundamentais
para a construção de um grande país aos
brasileiros”, disse Sérgio Marques.
As reivindicações apresentadas durante a
manifestação foram entregues pelos presidentes das centrais em documento aos presidentes da Câmara dos Deputados, Henrique
Alves, e do Senado Federal, Renan Calheiros.

Exigimos o Fim imediato do Fator Previdenciário

Diretoria do Sindicato exige respeito aos aposentados em manifestação

Durante a 7ª Marcha a Brasília nosso Sindicato protocolou o fim do Fator
Previdenciário, cuja herança maldita do
período FHC vem há anos assaltando os
benefícios de milhões de companheiros
aposentados.
No trajeto do Estádio Mané Garrincha
até o Congresso Nacional lideranças e
militantes carregaram faixa de protesto
e gritaram forte junto com as centrais
exigindo uma posição efetiva da presidenta Dilma Rousseff.
“Não aceitamos mais este sistema para
cálculo de aposentadorias, que beneficia
apenas os cofres do governo, mas lesa
vergonhosamente os companheiros. Mais
uma vez afirmo: abaixo ao Fator Previdenciário Já!!!”, afirmou Sérgio Marques.

negociação de PLR NA MASH
tem participação do sindicato

O nosso Sindicato, no decorrer de sua trajetória, esteve sempre à frente das articulações para negociações de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
em várias empresas.
Este ano, não tem sido diferente. Além das negociações em andamento na MASH,
o Sindicato fechou acordos em várias empresas, entre elas, podemos citar a Tecla e
Linhas Corrente.
“Estamos bastante preparados para organizar, preparar e liderar juntos aos (as) companheiros (as) as tratativas deste importante benefício, que é justo e legítimo à categoria responsável pelos números das empresas. Quem lucra tem que compartilhar!”,
afirmou o presidente Sergio Marques.

Venha fazer parte da luta pelo
fortalecimento da categoria
É inquestionável que um Sindicato pulsante nos enfrentamentos se
faz através da unidade e participação marcante dos trabalhadores.
Por isso, companheiro, sindicalize-se JÁ e vamos juntos marchar
firmes por nossas reivindicações e fortalecimento da categoria.
Juntos somos mais fortes!!!

Aproveite os serviços oferecidos pelo Sindicato:
Médico, Dentista, Homologação, Cadastro, Jurídico,
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taxa de sindicalização: R$ 18,00 por mês

Uma publicação oficial do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Fiação e Tecelagem, Malharia e Meias, Cordoalha e Estopas, Acabamento
de Confecções de Malhas, Tinturaria e Estamparia de Tecidos, Fibras e Especialidades Têxteis de São Paulo, Caieiras, Franco da Rocha e Mairiporã.

Diretor Responsável: Sérgio Marques
Produção e Impressão: QS Comunicação
Comunicação Gráfica e Editora Ltda.
Av. Rangel Pestana, 1.292 - Brás/SP - Fone: (11) 3326-4565
www.qscomunicacao.com.br

O sindicato
é a casa dos
trabalhadores

Com a união e organização
dos trabalhadores do setor têxtil
em São Paulo surgiu o Sindicato
para representá-los nas lutas e
mobilizações.
A entidade ao longo de sua
caminhada fortaleceu-se e tornou-se voz ativa da categoria
nas principais manifestações
políticas e sindicais e mesas de
negociações contra os patrões
ávidos pelo lucro sem repasse
do mesmo aos companheiros.
Esta conduta que torna o Sindicato um dos mais respeitados
do movimento sindical é fruto
de sua postura independente,
onde lideranças e trabalhadores
pensam, discutem e articulam
juntas as decisões estratégicas.
Aqui “a unidade faz a força” e
fincado neste princípio solidário
e participativo não existe brecha
para qualquer tipo de influência externa seja de governos,
patrões ou demais elementos
aliciosos que atentem contra
atuação.
Participem ativamente do dia-adia do Sindicato utilizando-se dos
serviços, propondo ideias, alistando-se nas batalhas, enfim, pois
este universo foi erguido com sua
contribuição e com ele podemos
ser mais respeitados e valorizados
em nossas reivindicações.
Sérgio Marques
Presidente do Sindicato
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