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“O mais importante  
é a valorização do  
nosso piso. Ano 
a ano estamos  
ganhando da  
inflação
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O Sindicato conseguiu, após vá-
rias rodadas de negociação, em-
placar aumento acima da infla-

ção para o piso dos oficiais alfaiates 
e costureiras, que agora chegou a R$ 
1.092,00. Um reajuste de 10,46%, 
bem superior à inflação de 9,12% acu-
mulada até maio de 2016.

Pela Convenção Coletiva, aprovada 
pela categoria em assembleia, quem 
ganha entre o piso e R$ 3 mil tem ga-
rantidos 9% de reajuste. Já os salários 
acima de R$ 3 mil terão livre negocia-
ção, sendo, no entanto, garantidos os 
9% até este teto e o mínimo de 5% 

Piso da categoria tem novo ganho 
real e passa para R$ 1.092,00

para o valor que ultrapassa os R$ 3 mil. 
Os reajustes são retroativos a ju-

nho, data-base da categoria, e as dife-
renças salariais de junho a agosto se-
rão quitadas, no máximo, em parcelas 
nos meses de setembro, outubro e no-
vembro. Todos os demais benefícios, 
como triênio e café da manhã gratuito, 
por exemplo, estão mantidos. 

Toda a negociação foi aprovada 
pelos trabalhadores nas assembleias 
convocadas pelo SOAC. No site do 
Sindicato você encontra a íntegra da 
Convenção Coletiva Trabalho. Acesse 
soac.com.br e confira.

Zé Baiano
Presidente do SOAC

O mais importante  
é a valorização do  
nosso piso. Ano 
a ano estamos  
ganhando da  
inflação

Zé Baiano
Presidente do SOAC

Piso Salarial a partir de 1º de junho de 2016

VEJA O RESULTADO DA LUTA DO SINDICATO
•Inflação de 2011 a 2016............ 46,85%
•Aumento no Piso Salarial.......... 74,25%
•Ganho real para a categoria...... 27,40%

O departamento jurídico do SOAC coleciona vitórias em 
processos nos quais, após demitir costureiras e alfaiates 

sem o correto pagamento das verbas rescisórias – salários, 
férias, horas extras, etc – a empresa manda que o trabalha-
dor “procure seus direitos” na Justiça. Se você ou um colega 
seu ouvir isso do patrão, venha direto ao Sindicato. 

SOAC de olho nas empresas que mandam  
trabalhadores “procurarem seus direitos”MENSAL DIÁRIO VALOR DA HORA VALOR HORA EXTRA 50%

R$ 1.092,00 R$ 36,40 R$ 4,96 R$ 7,44

Estamos aqui para lutar por você, fiscalizar  
e exigir justiça para a categoria do vestuário!
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Empresa que fica com dinheiro  
descontado do trabalhador comete 

crime de apropriação indébita
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Contribuição Assistencial garante  
vários benefícios à categoria

Assembleia debateu e aprovou a Contribuição Assistencial

Uma novidade na Convenção Coletiva de Trabalho,  
debatida e aprovada em Assembleia pelos trabalha-

dores, é a cláusula 18ª, que estabelece a Contribuição 
Assistencial no valor de 1% do piso da categoria  

(R$ 10,92) para todos os integrantes da categoria.  
Em troca, os trabalhadores passam a ter direito a:

• CONVÊNIO MÉDICO-AMBULATORIAL COM  
CLÍNICAS CONVENIADAS À ACEMERJ;
• DENTISTAS;
• ATENDIMENTO JURÍDICO ALÉM DO TRABALHISTA;
• SEDE CAMPESTRE EM GUAPIMIRIM

Quem é sócio do 
SOAC agora tem 

ainda mais vantagens. 
No convênio médico e 
odontológico, além dos 
dependentes de praxe 
(esposa, filhos menores 
de 18 anos e mãe do só-
cio), o associado pode 
incluir também seu pai 
e/ou marido. 

Aos sócios, o SOAC 
ainda oferece auxílio na-
talidade, além de auxílio 
funeral à sua família.

Em caso de demissão, você pode continuar 
contando com todos os benefícios oferecidos 
pelo SOAC, bastando pagar a taxa mensal. 
Para sua comodidade, a taxa também pode 
ser paga via boleto bancário (via internet, 
nos bancos ou nas casas lotéricas).

A contribuição do 
trabalhador paga 

advogados, contado-
res, funcionários, en-
fim, toda a estrutura 
do sindicato. Empresas 
que usam esse dinheiro 
para proveito próprio, 
ao invés de repassarem 
para o sindicato, co-
metem crime de apro-
priação indébita (a lei 
prevê até 4 anos de 
prisão). Em todos es-
ses casos, o Sindicato 
entra na Justiça e ga-
nha. E a empresa, além 
de ser obrigada a pagar 

SÓCIOS TÊM AINDA MAIS VANTAGENS
Assistência médica e dentária agora é 
estendida também para marido e pai

”
Mesmo demitido você pode  
continuar contando com os 
benefícios do seu Sindicato

Mais detalhes sobre os benefícios, consulte nosso  
site: www.soac.com.br ou vá em uma de nossas sedes:

• Sede: Rua Chaves Faria, 260, São Cristóvão, Rio de Janeiro. 
CEP: 20.910-140. Telefax: (21)2589-6430/2589-7621 e 3860-

4910. Horário de atendimento ao público: de 9h às 18h.  
• Duque de Caxias: Av. Plínio Casado, 58 – sala 226.  

CEP: 25.020-010. Telefax: (21)2671-2413.  
• Nova Iguaçu: Rua Dr. José Hipólito de Oliveira, 100  

salas 211 e 212. CEP: 26.210-130. Telefax: (21)2667-0363.

Atendimento odontológico Sede Campestre

Assembleia debateu e aprovou a Contribuição Assistencial

Manoel Crispim, 
secretário-geral

Essa é uma grande 
conquista do SOAC, que 

iguala os direitos de 
homens e mulheres na 

nossa categoria.

o montante com multa 
e juros, ainda suja sua 
imagem e pode se dar 
muito mal. Fique fora 
dessa!

Tânia 
Matilde, 

tesoureira 
do SOAC 


