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Acordo Coletivo: Assembléia aprova
reajuste integral da inflação
Percentual de 6,64% incide sobre os vencimentos de junho

N

a Assembléia convocada
pelo SOAC para o dia 7 de
agosto, a categoria aprovou
a proposta dos patrões de reajustar
os vencimentos pela inflação total
medida pelo INPC de 1º de junho de
2007 a 30 de maio de 2008: 6,64%. O
percentual elevou o piso para R$ 500,91
e incidiu sobre todas as faixas salariais.
Além do reajuste, no final do mês/
início de setembro os trabalhadores
receberão a complementação retroativa aos meses de junho e julho.
Na abertura da assembléia, o
Presidente do SOAC, Zé Baiano,
explicou à categoria que o Sindicato
fez tudo que estava ao seu alcance
para buscar um reajuste mais expressivo: dezenas de reuniões e telefonemas com o patronal, mobilização do
Sindicato na porta das fábricas,
distribuição de jornais e panfletos
sobre a campanha salarial e a convocação para assembléia. “Falei com o
Vitor do patronal umas vinte vezes,
pessoalmente, por telefone, mas
infelizmente não houve avanço na
proposta”, revelou.
O advogado trabalhista Dr. Jorge
Cruz, também presente à assembléia, informou que, conforme levantamento do Dieese – Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Sócio-Econômicos – este ano 98%
das empresas estão fechando o dissídio coletivo conquistando a inflação ou menos até. “O momento
político que vive o trabalhador e o
próprio governo federal, que incentiva os contratos com a China,

não ajudam em nada”, declarou,
acrescentando em seguida que a
categoria poderia mesmo assim
rechaçar a proposta e prosseguir na
luta.
Algumas companheiras manifestaram sua tristeza e revolta com o
percentual do reajuste, ao que o Presidente retrucou: “Eu também estou
revoltado, mas pelo menos tenho a
consciência tranqüila que fizemos
tudo que era possível”. A diretoratesoureira do Sindicato, Tânia Matilde, exortou a categoria a uma maior
participação: “Gente, uma andorinha
só não faz verão. Nós distribuímos
10 mil panfletos, não saíamos das
portas das fábricas, convocando o
pessoal para a assembléia, telefonando, mas a presença da categoria
não acompanha”.

Diretoria já pensa no
próximo Acordo
A diretoria já começa a preparar
o terreno para o acordo de 2009.
“Nossa intenção é começar a campanha salarial bem cedo, para dar
tempo de mobilizar bastante a ca-

tegoria. “É preciso que o empresário desça do seu pedestal e reconheça o valor das costureiras”,
disse Zé Baiano, e completou: “É
uma categoria profissional, que tem
qualificação, isso tem que ser
valorizado”.

Sindicato vai intensificar fiscalização nas empresas
A

o final da assembléia, o Sindicato
anunciou que vai intensificar a
fiscalização nas empresas e conclamou os trabalhadores a fazerem
denúncias. “Se vocês tiverem casos de
vestiário ou banheiro inadequado, falta de limpeza
nos restaurantes, ruído excessivo na fábrica, revista
íntima, enfim, qualquer ato ou condição indigna, que

não esteja de acordo com um bom ambiente de
trabalho, ligue para o Sindicato e denuncie. Nós
temos como cobrar providências formalizando a
denúncia junto à DRT e ao Ministério Público, só
depende de vocês participarem. O sigilo é garantido, quem não quiser, nem precisa se identificar”, afirmou o departamento juridico do
sindicato.

Agora os associados podem pagar as mensalidades via boleto bancário,
no banco ou em casas lotéricas. É só retirar o carnê na tesouraria da sede.
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O VESTUÁRIO

Eduardo Paes
visita o Sindicato

Editorial

Mais valor às costureiras e alfaiates

T

erminada a negociação
salarial, não posso dizer que
estou satisfeito com o índice
– esperávamos obter um ganho real
para a categoria, mas pelo menos
fica a certeza do dever cumprido,
com honestidade e trabalho sério.
Desde o início da campanha envolvemos os trabalhadores na negociação. Fizemos uma primeira
assembléia para aprovar a pauta de
reivindicações, amplamente debatida. Divulgamos pelo nosso jornal
o andamento das negociações, conclamamos a categoria a participar,
fizemos o corpo-a-corpo na porta
das fábricas. Depois fizemos outra
assembléia para discutir a proposta
patronal, onde os trabalhadores
decidiram por bem prosseguir com
a luta na tentativa de obter melhores
resultados. Mais corpo-a-corpo,
novo jornal. E por fim realizamos a
terceira assembléia, dia 7 agosto,
reapresentando a mesma proposta
patronal de cobrir a inflação cheia,
desta vez aceita.
Ora, a gente sabe que isso, a
inflação integral, é o que praticamente todas as categorias estão
obtendo – algumas, até menos,
como reajustes de 4,5% ou 5%,
em categorias que chegaram inclusive a realizar uma pequena
greve. Mas, mesmo assim, com os
reajustes do salário mínimo sempre
superiores à inflação, o piso da
nossa categoria ficou achatado e

“É a presença absoluta de
vocês que fortalece a nossa
luta e aumenta nossas
chances de vitória.
Você é importante, você
é fundamental, esteja
sempre com a gente.
Mais valor às
costureiras e alfaiates”

Zé Baiano
Presidente do Sindicato
não faz jus à qualificação profissional que é exigida de um alfaiate
ou de uma costureira.
Então o correto, o justo, era que
esses trabalhadores essenciais, que
vestem todo o povo brasileiro, tivessem mais valor. Nós não desistimos
dessa luta não. Mas para termos
mais sucesso é preciso que vocês
também não desistam. É preciso que
abram mão de umas horinhas
quando o Sindicato convoca uma
assembléia e compareçam em massa. É a presença absoluta de vocês
que fortalece a nossa luta e aumenta
nossas chances de vitória. Você é
importante, você é fundamental,
esteja sempre com a gente.

Agosto de 2008

O

candidato à prefeito do Rio,
Eduardo Paes, do PMDB,
visitou a sede do Sindicato
dos Alfaiates e Costureiras do Rio no
último dia 5 de agosto, para um encontro com lideranças sindicais. O
presidente do SOAC, Zé Baiano, foi
o anfitrião do encontro, que reuniu
trabalhadores e dirigentes sindicais do
vestuário, asseio e conservação, rodoviários e da guarda municipal.
No auditório do sindicato, Eduardo Paes assumiu compromissos com
os trabalhadores para implementar
na Prefeitura do Rio de Janeiro caso
seja eleito em outubro.
– Como sindicato-cidadão que é,
o SOAC abriu suas portas para ouvir o candidato. Estamos exercendo nossa cidadania em defesa dos

Meireles, Zé Baiano e Eduardo Paes,
em evento na sede do Soac

interesses da população e dos trabalhadores – avaliou Zé Baiano, presidente do SOAC.
O articulador da visita foi o líder
sindical Manoel Meireles, que nesta
eleição concorre a vereador na coligação de Eduardo Paes, com grande apoio entre os sindicalistas do
Rio de Janeiro.

Associado do SOAC tem benefícios
para si e seus dependentes

A

ssocie-se, fortaleça seu sindicato e obtenha benefícios importantes, como assistência médica,
assistência jurídica, assistência
odontológica e sede campestre para seu lazer e o da sua familia, entre outras vantagens.
Mesmo demitido você pode continuar pagando as mensalidades e
assim manter seus direitos garantidos no SOAC.

Atenção empresas
A Guia de Recolhimento da Contribuição
Sindical só poderá ser emitida através do site
do Sindicato, rápida e facilmente.
Acesse www.soac.com.br
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