
Redes  como  o  Grupo  Riachuelo  e  Zara  Brasil
LTDA, da multinacional Inditex, mantém trabalhadores/as
em  condições  análogas  a  escravidão.  Ambas
denunciadas ao Ministério Público do Trabalho estão no
rol  das  empresas  que  utilizam  mão  de  obra  escrava.
Toda  cadeia  produtiva  do  3º  setor  que  corresponde  à
indústria  de  confecção  está  comprometida  e  ligada  à
predatória sanha patronal que se aproveita de municípios
no interior  do Estado de São Paulo com mão de obra
abundante  para  pagar  salários  de  fome  e  impor
condições  que  se  aproximam  das  oficinas  e  fábricas
clandestinas mantidas pela Riachuelo e Zara. 

Muitos locais de trabalho, agora com as amplas
terceirizações  e  a  reforma  trabalhista  em  vigor,
dispensarão  e  recontratarão  trabalhadoras  e
trabalhadores em condições mais precárias como as que
já enfrentavam. Os acordos coletivos e a intervenção dos
sindicatos  oficiais  serão  limitadas  e  o  trabalhador  terá
que arcar com o que for imposto pelo patrão em caso de
dispensa e demissão. O trabalho intermitente, que já se
encaixava  no  subemprego  e  informalidade,  será
legalizado com os governos e patrões aliados contra os
trabalhadores. 

Pela livre associação dos trabalhadores de forma
independente  e  autônoma,  e  por  uma  seção  sindical
regional afiliada à FOB (Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil). Construir a luta
sindicalista no chão de fábrica contra a precarização do trabalho imposta pelos governos e pelos patrões! Por
uma Aliança Classista no ramo da confecção. 



O começo da nossa organização é romper com
a  apatia  e  nos  reunir  com  outros  trabalhadores  e
trabalhadores  do  ramo  da  indústria.  A  proposta  de
organização de uma seção sindical na confecção nos
municípios do interior  de São Paulo vem de encontro
com inúmeras reclamações por parte dos trabalhadores,
que  cansados  de  serem  desrespeitados  em  seus
mínimos direitos,  podem utilizar  da  Livre Associação
como uma arma para defender seus interesses comuns.

O  PRIMEIRO  PASSO  É  A  ORGANIZAÇÃO  DO
CÍRCULO  DE  TRABALHADORES  E
TRABALHADORAS

Desde lutas salariais até melhores condições de
trabalho, a principal ferramenta dos trabalhadores é a
organização. Através de um agrupamento que reúna o
mínimo de três pessoas por local de trabalho, contando
com  apoio  e  solidariedade  de  demais  categorias  e
ofícios, já pode se formar um círculo de trabalhadoras
e trabalhadores da indústria. 

Neste  núcleo  se  discute  as  questões
econômicas  (salário,  abono,  reajuste,  13º,  PIS,  horas
extras/banco  de  horas  etc.)  e  como  pautar  essas
reivindicações de forma coletiva, partindo de várias ou
de  uma  categoria.  Denunciar  as  irregularidades  e
abusos  laborais;  propor  questões  que  possam  ter
resultados a curto, médio e longo prazo  – desde um
acordo  coletivo,  pequena  queda  e  paralisação  da
produção por algumas horas até um piquete e ou
greve geral. 

Como  tarefa  principal  forjar  a  consciência  de
classe através das lutas diárias por melhores condições
de vida e trabalho.  Criar  o  embate entre o capital  (o
patrão)  e  o trabalho e reafirmar  que  a emancipação
dos trabalhadores e obra dos próprios trabalhadores, ou seja, qualquer transformação seja ela mínima só
vem com a Ação Direta, onde os trabalhadores agem em benefício comum, ou seja, nós por nós mesmo. Não
esperamos nada de ninguém, somente da própria classe trabalhadora. Não acreditamos em promessas de
políticos nem em campanha eleitoral. 

Somos socialistas,  porque lutamos contra a exploração e as injustiças da sociedade capitalista que
vivemos. Os capitalistas exploram a classe trabalhadora e somente nossa organização e luta é capaz de mudar
essa realidade. Solidariedade & União, só com essas atitudes podemos combater a desigualdade econômica
e  social,  comprometendo  os  lucros  exorbitantes  dos  patrões,  construindo  agremiação  de  trabalhadoras  e
trabalhadores precarizados que vise ampliar as reivindicações rumo à GREVE GERAL! 

ORGANIZAÇÃO e LUTA! 


