
Ano 21 • nº 354 • 1ª Edição de Maio • 2013

DIA 08 DE JUNHO
Lançamento da 

Campanha Salarial 2013

Campanha pela Democratização 
da Mídia foi lançada em Sorocaba 

Gestantes que cumprem
aviso prévio tem garantida sua

 estabilidade de emprego Confi ra as 
ganhadoras do 1º 
sorteio do sindical 

2012

Sindicato participa 
do Congresso dos 

Coureiros Nosso Sindicato está 
organizando no dia 08 
de junho, às 17h,  um 
“arraiá” para marcar o 
lançamento da Cam-
panha Salarial 2013.

A assembleia de lan-
çamento da Campanha e 

A presidenta Dilma 
Rousseff sancionou lei 
que garante estabilidade 
no emprego a gestantes 

A Campanha Nacio-
nal Pela Democratiza-
ção da Mídia foi lança-
da pela CUT no dia 18 
de maio, em Sorocaba, 
no Auditório do Sindi-
cato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região.

Essa campanha que tem 
a CUT como uma de suas 
principais coordenado-
ras  pretende recolher 1,3 
milhão de assinaturas, até 
outubro desse ano, para 

SORTEIO SINDICAL, SÁBADO
 DIA 08 DE JUNHO, ÀS 17 HORAS! 3

um projeto de lei de ini-
ciativa popular que pede 

uma nova lei sobre co-
municações no Brasil.

que cumprem aviso pré-
vio. A norma foi publica-
da no dia 17 de maio, no 
Diário Ofi cial da União.

Nesta Edição

que defi nira a pauta de rei-
vindicações da categoria 
está marcada para as 18h.

Participe! Neste dia 
estaremos dando o pon-
tapé inicial para a Cam-
panha Salarial 2013.
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EDITORIAL Pela reforma política e por uma mídia 
democrática: entenda esses dois Projetos 
de Iniciativa Popular apoiados pela CUTA Luta é Nossa!

Ser uma trabalhadora, 
um trabalhador sindica-
lizado é isso, é partici-
par, é estar presente em 
todas as ações, mobili-
zações e lutas do Sin-
dicato, em defesa dos 
direitos da nossa classe.

É ser protagonista 
de uma história que 
é minha, sua, nossa. 

É vestir a camisa li-
teralmente, levantar 
bandeiras que sim-
bolizam nossas lu-
tas, reivindicações, 
conquistas, sonhos. 

Se hoje temos con-
quistas a comemorar 
foi porque trabalha-
dores como eu e você, 
não tiveram medo e 
nem se omitiram, parti-
ciparam, eles arregaça-
ram as mangas, se uni-
ram, e entraram na luta 
para mudar a história.

Nada na vida do 
povo trabalhador é fá-
cil, por isso a impor-
tância da organização 
Sindical, das ações or-
ganizadas pelo Sindi-
cato, mas essas ações 
só tem força se tive-
rem a sua participação. 

Ser sindicalizado é 
um direito de todo o 
cidadão, exerça esse 
direito, faça parte do 
seu Sindicato. Mos-
tre que você está or-
ganizado e sabe da 

Para ampliar a parti-
cipação popular em te-
mas importantes a toda 
a sociedade, a CUT São 
Paulo e seus Sindicatos 
filiados estão se mobi-
lizando para coletar  as-
sinaturas e pressionar 

É um conjunto de 
propostas (Projetos de 
Lei e Emendas à Cons-
tituição) com o obje-
tivo de alterar e dar 
maior transparência 
ao processo eleitoral 
brasileiro, incluindo:

- Financiamento pú-
blico exclusivo de cam-
panhas políticas - para 
inibir a corrupção, a for-
ça do poder econômico 
e baratear as eleições;

- Voto em lista pre-

Projeto de Lei de Inicia-
tiva Popular por um novo 
marco regulatório para 
a comunicação do país, 
com propostas que trarão 
a toda a sociedade mais:

- Liberdade de expressão 
– regulamenta a Constitui-
ção Federal para promover 
a cultura nacional, plurali-
dade e diversidade de ideias;

- Democracia – impede 
que políticos sejam donos 
de emissora de rádio e TV;

- Emprego – garan-
te a produção de con-
teúdos regionais com 

Reforma Política

Lei da Mídia Democrática

importância disso.
Nossa categoria está 

lançando mais uma 
Campanha Salarial 
neste mês de junho, e 
para garantir melho-
res condições de salá-
rio e trabalho, preci-
samos mostrar união, 
organização e cons-
ciência do papel de 
cada um de cada uma. 

Já aprendemos que 
nossas conquistas não 
caem do céu, que te-
mos lutar, por isso não 
se omita, não espere 
o seu colega lutar por 
você, juntos vocês se-
rão mais fortes, quan-
to mais trabalhadores 
da categoria estiverem 
sindicalizados mais 
força terá o Sindicato na 
mesa de negociações. 

Vamos juntos assumir 
as lutas da categoria, só 
assim vamos vencer.

Temos muito a con-
quistar, muitas mudan-
ças precisam acontecer 
para que a classe tra-
balhadora se sinta real-
mente valorizada, mas 
essa mudança passa 
pela nossa união, pela 
união das trabalhadoras 
(es) e seus Sindicatos, 
somente a participação 
de todas e todos fará es-
sas mudanças possíveis.

A luta é nossa! Sindi-
calize-se! 

o encaminhamento das 
propostas para a Refor-
ma Política e do Proje-
to de Lei de Iniciativa 
Popular por um novo 
marco regulatório da 
comunicação no Brasil.

O apoio dos trabalha-

ordenada, na qual o 
eleitor votará no par-
tido que desejar e não 
mais num candidato 
individualmente, o que 
garantirá fidelidade 
partidária dos eleitos, 
além de valorização e 
compromisso com os 
programas partidários;

- Aumento obrigatório 
da participação feminina 
nas candidaturas - a CUT 
já aprovou a paridade, 
ou seja, a participação de 

dores e trabalhadoras é 
fundamental para que 
essas propostas avan-
cem no Congresso Na-
cional, promovendo 
mudanças importantes 
que trarão benefícios 
para toda população.

50% de homens e 50% de 
mulheres nos espaços de 
decisão da Central. Quere-
mos isso em prática tam-
bém na política brasileira. 

- Convocação de As-
sembleia Constituinte 
exclusiva sobre Refor-
ma Política, ampliando o 
debate e com participa-
ção efetiva da sociedade.

Para o reconhecimen-
to do projeto da Reforma 
Política são necessárias 
1,4 milhão de assinaturas

trabalhadores locais;
- Conteúdo – cria limi-

tes de tempo para publi-
cidade e merchandising;

- Diversidade – garan-
te diversidade étnico-
-racial, de gênero e orien-
tação sexual, protegendo 
contra a discriminação;

- Pluralidade – com-
bate monopólios, impe-
dindo que em grandes 
cidades exista um mes-
mo dono para emisso-
ras de rádio, TV e jornal;

- Variedade – estimu-
la a competição no se-

tor privado e garante 
33% de canais públicos;

- Transparência – im-
pede a venda e aluguel 
de canais para terceiros;

Para o reconhecimen-
to da Lei da Mídia De-
mocrática, outros 1,3 
milhão de assinaturas.

Participe do abaixo-
-assinado, procure nos-
sas diretoras na fábrica, 
ou a sede do nosso Sin-
dicato, ou de qualquer 
Sindicato filiado a CUT

Fonte: site Cut/SP.
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Sábado, 8 de junho - Lançamento
 da Campanha Salarial 2013

O sorteio do sindical 
2012 será no dia 8 de junho 

Nosso Sindicato parabeniza as 
ganhadoras do 1º sorteio do sindical 2012 

Ganhadoras do cheque de R$ 350,00

Pela senha nª 406 – cheque de R$ 200,00

Nosso Sindicato 
está convidando to-
das as trabalhadoras 
e trabalhadores da 
nossa categoria para 
participarem, no dia 
08 de junho, às 17h, 
da Festa Junina que 
marcará o Lança-
mento da Campanha 
Salarial deste ano.

Durante a Assem-
bléia de lançamen-
to, que terá inicio 
as 18h,  também 
será apresentada a 
pauta de reivindi-

A diretoria do nosso 
Sindicato convida to-
das as sócias e sócios 
para participarem  do 
segundo sorteio da de-
volução do imposto 
sindical 2012, que será 

Ganhadoras do Sorteio do Sindical 2011

As diretoras do nos-
so Sindicato parabeni-
zam as ganhadoras do 
1º sorteio da devolu-

ALEXANDRA CRISTNA GEA GONÇALVES – D´Allievo
ELISANGELA ERITA DA SILVA – Agiropa/Mixtêxtil
MARCIA REGINA DE CAMPOS – Dicacon
MARIA GECI FERREIRA – Carolina/Togatex
NEUSA DO CARMO ALBUQUERQUE – Neide Belline
TANIA APARECIDA MEIRA – Dicacon

LOURDES GONÇALVES DA SILVA – Comask

cações da categoria 
para essa Campanha.

“A nossa categoria 
é sempre muito par-
ticipativa em todas 
as atividades orga-
nizadas pelo Sindi-
cato, mas quero, em 
especial, reforçar o 
convite para que to-
das as trabalhado-
ras (es) da categoria 
estejam presentes 
na sede, neste dia,  
para darmos o pon-
tapé inicial a nossa 
Campanha Salarial 

no dia 08 de junho, às 
9h, na sede da entidade.

Serão sorteados entre 
as sócias e sócios pre-
sentes no Sindicato no 
dia do sorteio 6 prêmios 
no valor de R$ 350,00. 

e definirmos juntos 
quais são as nossas 
prioridades para esse 
ano” declara Márcia 
Viana, presidente 
do nosso Sindicato. 
“Também será um 
momento descontra-
ção onde a catego-
ria pode trazer a fa-
mília para participar 
do nosso “arraia”.

A sede do nos-
so Sindicato fica 
na Rua Humber-
to de Campos, 680, 
Jardim Zulmira.

E, mais um prêmio no 
valor de R$ 200,00 que 
será sorteado entre todas 
(os) as (os) associadas 
(os), independentemen-
te de estarem presen-
tes no dia do sorteio.

ção do imposto sindi-
cal 2012, realizado na 
sede da entidade no dia 
1º de maio. Parabéns
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Pela Democratização da Mídia!
Cut lança campanha em Sorocaba

Sindicato sedia reunião da Federação Coureira 

Lei garante estabilidade para gestantes 
que cumprem aviso prévio 

Pela Democratização da 
Mídia, campanha nacio-
nal, foi lançada pela CUT 
no dia 18 de maio, em So-
rocaba, no Auditório do 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Sorocaba e Região.

Essa campanha que tem 
a Central como uma de 
suas principais coordena-
doras  pretende recolher 
1,3 milhão de assinaturas, 
até outubro desse ano, 
para um projeto de lei 
de iniciativa popular que 
pede uma nova lei sobre 
comunicações no Brasil.

“A Lei pede o fim do mo-

As diretoras Márcia Via-
na, Paula Proença, Elaine 
Gomes e Rosania Ribei-
ro  representaram nossa 
categoria no IX Congres-
so da Federação Courei-
ra realizado nos dias 24 
e 25 de maio, no muni-
cípio de Praia Grande.

Durante o congresso , 
Márcia Viana e Paula Pro-
ença, foram eleitas, para  

Nosso Sindicato rece-
beu no dia 10 de maio, 
representantes de enti-
dades filiadas a Federa-
ção Coureira para reu-

As futuras mamães tem 
mais uma conquista a co-
memorar, a presidenta Dil-
ma Rousseff sancionou, 
no dia 17 de maio, lei que 
garante estabilidade no 
emprego a gestantes que 
cumprem aviso prévio. 

De acordo com o texto, a 
estabilidade será garantida 
também em casos de aviso 
prévio indenizado, quan-
do a funcionária recebe o 
salário referente ao perí-
odo, mas não é obrigada 
a comparecer ao serviço.

“A confirmação do es-
tado de gravidez advin-
do no curso do contrato 

nopólio da informação”, 
declara  Márcia Regina 
Gonçalves Viana, secre-
tária de comunicação da 
CNTV/CUT e presidente 
do Sindicato dos Trabalha-
dores no Vestuário. “A Lei 
em vigor está ultrapassada 
e precisamos dar voz aos 
veículos de comunicação 
populares, a sociedade 
clama por isso”, conclui.

O lançamento da campa-
nha em Sorocaba foi mar-
cado por debate com a par-
ticipação dos palestrantes 
Adriana Oliveira Maga-
lhães, secretária de comu-

nicação da CUT estadual; 
Leonardo Severo, jornalis-
ta, escritor e um dos fun-
dadores do Centro de Es-
tudos da Mídia Alternativa 
Barão de Itararé; e a depu-
tada federal Iara Bernardi.

Importante: Para partici-
par da Campanha é preci-
so baixar o formulário de 
assinaturas do projeto de 
lei de iniciativa popular 
no site www.cutsp.org.br. 

Os Sindicatos filia-
dos a CUT também es-
tão recolhendo assina-
turas nas fábricas e em 
suas sedes. Participe!

comporem a nova Direto-
ria  que estará a frente da 
Federação no próximo tri-
ênio. Temas importantes 
como a Conjuntura Na-
cional e Internacional, Si-
tuação dos Trabalhadores 
representados e as pers-
pectivas e plano de ação 
para os próximos anos fo-
ram debatidos pelos dele-
gados durante o Congresso

de trabalho, ainda que 
durante o prazo do avi-
so prévio trabalhado ou 
indenizado, garante à 
empregada gestante a es-
tabilidade provisória pre-
vista na Alínea b do Inci-

so 2 do Artigo 10 do Ato 
das Disposições Consti-
tucionais Transitórias.”

A lei já entrou em vigor 
na data da publicação do 
Diário Oficial da União, 
do dia 17 de maio de 2013.

nião estadual do setor.
Na reunião, os sindica-

listas discutiram temas im-
portantes como Conjuntu-
ra Política e Econômica, 

Campanha Salarial e de 
Sindicalização para esse 
ano, e também traçaram 
ações para as lutas do setor 
e da classe trabalhadora.

Nosso Sindicato participa do Congresso da 
Federação Coureira, Vestuarista e Textil


