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Sindicato conquista mais de 13% de
reajuste para o piso das costureiras
Ganho real ultrapassou 7,8%. Salários maiores receberão inflação integral

D

epois de uma
exaustiva negociação, onde o patronal chegou a
perder a calma e avisar que
‘não tinha mais conversa’, o
SOAC obteve um ganho significativo para a maioria da
categoria, que recebe o piso:
13,146% de reajuste, contra
uma inflação de 5,31% no
período (de 1º de junho de
2009 a 30 de maio de 2010),
ou seja, ganho real de
7,836%. Com isso, o novo
piso das costureiras passa a
ser R$ 603,60.
GATILHO EM JANEIRO
Em janeiro haverá um
gatilho, levando o piso para
R$ 625,00 e, em junho, outro aumento, que será obtido pela nova negociação salarial.
Trabalhadores que ganham
acima do piso receberão a inflação total do período medida
pelo INPC. Os novos valores
salariais são retroativos a 1º de
junho e serão pagos com os
respectivos atrasados junto
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com o salário de setembro, de
uma só vez. O salário do auxiliar de produção (para os funcionários com menos de dois
anos na categoria), passou
para R$ 540,60.
CATEGORIA DECIDIU
Durante a campanha salarial, o SOAC realizou três assembleias com os trabalhadores, sendo a última no dia 27
de agosto, onde a maioria votou pela contra-proposta com
o gatilho parcial em janeiro.
“Avançamos muito porque no
início o patronal só queria dar
os 5,31% da inflação para todo
mundo, mas nossa reivindicação
era de um gatilho maior, que chegasse pelo menos a R$ 650,00

PISO VEM SENDO RECUPERADO NOS ÚLTIMOS ANOS

Piso em 2005
R$ 428,11

Piso em 2010
R$ 603,60

Inflação no período: 26,17%

Ganho da Categoria: 40,99%

Ganho real: 14,82%
em janeiro de 2011. Queríamos
também aumento real para os
salários maiores do que o piso,
mas infelizmente nem tudo foi
possível, revelou o Presidente
Zé Baiano.
ACORDOS EM SEPARADO
Onde houve mobilização, como
na De Millus
S/A Indústria
e Comércio
e Lifetex Ind
e Com.Ltda,
o Sindicato
conseguiu fe-

Assembleia aceitou a contra-proposta patronal
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“Avançamos
muito porque no
início o patronal
só queria dar os
5,31% da inflação
para todo mundo”
Zé Baiano
Presidente do SOAC
char acordos em separado,
bem antes da negociação
com o patronal. Procure o

Sindicato para conhecer em
detalhes os termos destes
acordos.
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SOAC oferece benefícios gratuitos para sócios e dependentes
ASSISTÊNCIA MÉDICA
Através de convênio com a
ACMERJ, o sindicato oferece
atendimento médico em mais
de 30 clínicas particulares.
Oferece também, gratuitamente, eletrocardiograma, exames
de laboratório, preventivo do
câncer e ultrassonografia, além
de outros serviços com desconto.
Peça uma relação de clínicas conveniadas atualizada no
Sindicato ou, se tiver acesso à
internet, consulte no site do
Sindicato, www.soac.com.br,
aba Assistência Médica.
APOSENTADORIA FÁCIL
O Sindicato calcula e confere o tempo de aposentadoria
e encaminha todo o processo
junto ao INSS. Leve os seguintes documentos ao departamento: cópias autenticadas da carteira de identidade, CPF, PIS,
comprovante de residência +
todas as carteiras profissionais
e carnês de autonomia.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Além da área trabalhista, disponível para toda a categoria, os
associados também têm direito à assistência cível e de família. O
agendamento é feito no Sindicato ou por telefone.

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
O SOAC oferece seis consultórios dentários à disposição da categoria, todos completamente equipados. Os atendimentos são
por ordem de chegada e incluem extração
simples, restauração de amálgama, limpeza
de tártaro e aplicação de flúor.

Local

Local

Dias

Horário

Sede São Cristóvão
Subsede Caxias

3ª e 5ª
4ª

de 14:00 às 18:00h
de 09:00 às 12:00
e 14:00 às 18:00h
de 14:00 às 18:00h
de 15:00 às 19:00
de 12:00 às 18:00h
de 08:00 às 12:00h

Subsede Nova Iguaçu
6ª
Subsede Campo Grande
4ª
Consultório Vilar dos Teles (Av.
2ª
Automovel Clube, 2516 sala 209 4ª, 5ª e sábado
- Tel.: 99659456, 2662-7684)
Consultório Belford Roxo (Av. Auto2ª, 3ª e 6ª
movel Clube, 402 sala 202 4ª e sábado
Jardim Redentor - Tel.: 99659456

AUXÍLIO-MATERNIDADE
Correspondente a meio salário mínimo para os sócios
que já tenham mais de 12 meses como associados. Agende o recebimento pelo ramal
310 ou 306.

PÁGINA NA INTERNET
Sempre com informações atualizadas sobre
os benefícios e as notícias de interesse da categoria. Acesse e confira: www.soac.com.br.

Especialidade

Sede São Cristóvão
Subsede Caxias
Subsede Nova Iguaçu
Subsede Campo Grande

Dias

Trabalhista e cível 3ª, 4º e 5ª
Trabalhista e cível
2ª
Trabalhista e cível
2ª
Trabalhista e família
2ª

Horário
15 às 18:30h
15 às 18:30h
15 às 18:30h
15h às 19h

SEDE CAMPESTRE

de 09:00 às 12:00h
de 14:00 às 18:00h

AUXÍLIO FUNERAL
Correspondente a um salário mínimo, é pago ao dependente do sócio titular que
tenha contribuído por mais de
12 meses. Agende o recebimento pelo ramal 310 ou 306.

Lazer gratuito e de qualidade para o sócio e seus dependentes.
Play ground seguro, quatro piscinas, quatro churrasqueiras, quadras
de esporte e muita área verde. Reserve uma excursão, agendando
com o sindicato pelos telefones 2589-7621; 2589-6430 e 2589-7730.

NOSSOS ENDEREÇOS:
Sede São Cristóvão - Rua Chaves Faria 260 - Tel.: 2589-7621
Subsede Duque de Caxias - Av. Plínio Casado, 58 - sala 226 - CEP
25020-010. Telefax: (21) 2671-2413
Subsede Nova Iguaçu - R. Dr. José Hipólito de Oliveira, 100 salas 211
e 212 – Tel.: 2667-0363
Subsede Campo Grande - Av. Artur Rios, 1865 – sobreloja
Tel: (21) 2415-2868
Sede campestre - Estrada do Limoeiro, 285 – Limoeiro – Guapimirim

Sócio que é demitido
não perde direito aos benefícios. É só continuar
pagando a mensalidade
do Sindicato.
Para sua maior comodidade, a mensalidade do
Sindicato pode ser paga
através de boleto bancário, em qualquer banco
ou nas casas lotéricas.

UGT repudia violência contra a mulher e
pede providências às autoridades

A

Secretaria da Mulher
da União Geral dos
Trabalhadores – UGT,
está lançando uma campanha de conscientização contra todas as formas de discriminação e violência contra a mulher, para dar um
basta à mortandade provocada pela violência doméstica e todas as demais formas de agressão aos direitos humanos das mulheres

no Brasil e no mundo. O documento, intitulado Carta de
Joinville, será entregue às
autoridades de todos os estados brasileiros em setembro, visando principalmente
a participação efetiva dos
governos e prefeituras na
defesa dos direitos da mulher e no cumprimento da
Lei Maria da Penha. Veja
os principais trechos da
Carta:

Tânia Matilde, integrante da Secretaria da Mulher da UGT e tesoureira
do SOAC: A UGT convocou todos os
sindicatos filiados a participarem da
campanha, divulgando que a violência contra a mulher é crime punido com
cadeia. A Lei Maria da Penha garante a
denúncia pública para este caso
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Férias pagas fora do prazo dão
direito ao dobro do valor

Editorial
Para avançarmos mais,
precisamos do apoio maciço da categoria

S

aímos de mais esta negociação
salarial certos de que fizemos
o humanamente possível para
obter o melhor para nossa categoria:
telefonemas, reuniões com os advogados, com os representantes patronais,
assembleias explicando o passo a passo da negociação a todos os trabalhadores, jornal divulgando o andamento
da campanha salarial em todas as fábricas, enfim, tudo o que podíamos. Paralelamente tentamos e conseguimos
também fechar acordos em separado
com algumas empresas que se mostravam mais receptivas. Obtivemos
êxito, mas poderia ser melhor.
Desde que nossa diretoria assumiu,
em 2006, estamos procurando recuperar o poder de compra das costureiras. Ano a ano avançamos e este
ano o grande destaque foi para o piso,
que subiu muito acima da inflação.
Nos últimos cinco anos nosso piso
aumentou 40,99% contra uma inflação de 26,17%. Mas, não estamos
satisfeitos. Nossa categoria ainda
ganha pouco, não é valorizada e falta

O

avançarmos nas cláusulas sociais,
como tíquete-alimentação, cesta básica e vale transporte sem desconto
para o trabalhador, por exemplo.
Estamos fazendo um trabalho de
bastidores, empresa a empresa, mas
precisamos da sua força, companheira e companheiro, para sermos vitoriosos. Visite o Sindicato, acesse o
nosso site, compareça às reuniões e
assembleias que convocamos. Leve
seus colegas de seção. Os patrões
ficam sabendo se nossa assembleia
lotou ou não. Quando poucos trabalhadores comparecem, isso tira nossa força e fortalece a intransigência
deles. Quem participa faz sua opinião
valer pela votação, democraticamente. Para nossa realidade melhorar
mais é preciso que outros companheiros cheguem junto. Um sindicato forte
é aquele que tem a categoria sempre
presente, onde a conquista de um é a
conquista de todos. Vamos juntos
conquistar mais!
Zé Baiano, Presidente do SOAC

A Diretoria do SOAC
parabeniza a todas as
costureiras e alfaiates
pelo seu dia, 6 de setembro

Sindicato luta pela licença maternidade
de 6 meses e redução da carga horária

J

unto com a Central UGT,
o SOAC vem participando da luta sindical pela
ampliação da licença maternidade de 4 para 6 meses (o projeto precisa ser aprovado no
Senado e na Câmara dos Deputados) e pela redução da
carga horária de 44 para 40
horas semanais, sem redução
dos salários.

s artigos 142 e 145 da CLT determinam que o pagamento da
remuneração das férias e do respectivo abono deve ser efetuado até dois
dias antes do início do período correspondente. Antes, o não cumprimento significava apenas mera infração administrativa, mas agora, o Tri-

bunal Superior do Trabalho decidiu
que vale a Orientação Jurisprudencial 386, que com base no artigo 137
da CLT determina o pagamento em
dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, caso a
mesma não seja paga até dois dias
antes das férias.

Trabalhador deve acompanhar se
a empresa recolhe INSS em dia

O

recolhimento correto e em dia da
contribuição ao INSS é uma obrigação dos empregadores, mas nem todos que descontam o valor correspondente do trabalhador fazem o repasse
devido ao INSS, o que é crime de apropriação indébita. Para garantir que quando o trabalhador adoeça, por exemplo, consiga receber o auxílio-doença

ou tenha sua contagem de aposentadoria correta, o departamento jurídico do
Sindicato orienta: vá a uma agência do
INSS e se cadastre para poder pedir o
CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). Depois de cadastrado, o
trabalhador recebe uma senha e pode
passar a consultar o recolhimento pela
internet sempre que quiser.

FGTS também deve ser
acompanhado

P

ara garantir o uso do FGTS na hora
da compra da casa própria, no
caso de doença grave ou mesmo quando da demissão, é importante acompanhar se o desconto mensal que o patrão
faz no seu contra-cheque está sendo repassado ao governo. É simples: Vá em

qualquer agência da Caixa Econômica
Federal e peça o Cartão Cidadão. É de
graça. Com o cartão e a senha, você
pode consultar o saldo do FGTS sempre que quiser, pela internet, ou solicitar
seu extrato analítico em qualquer agência da Caixa.

Em qualquer caso de irregularidade o trabalhador pode fazer sua
denúncia anônima ao SOAC, que vai então agir, pedindo fiscalização ao
Ministério do Trabalho e Emprego e denunciando o fato ao Ministério
Público, de modo a evitar dores de cabeça futuras para os trabalhadores.

Atenção empregadores:
• A guia de contribuição sindical deve
ser feita somente através do nosso site,
www.soac.com.br. Em caso de dúvidas, solicitamos ligar para 2589-7621
ou 2589-7730 (tesouraria).
• As empresas que recolhem a contribuição sindical dos trabalhadores e não
repassam ao Sindicato serão acionadas juridicamente pelo crime de apropriação indébita.
• Os empregadores devem remeter ao

Sindicato obreiro a relação nominal dos
empregados contribuintes da contribuição sindical profissional, juntamente
com a guia paga constando nome completo, nº de inscrição no PIS, função
exercida, remuneração percebida no
mês do desconto e o valor recolhido,
até 15 dias após o recolhimento. A determinação, prevista na CLT e na Convenção Coletiva, também está ratificada pela nota técnica SRT/TEM/Nº 202/
2009 publicada no DOU de 15/12/2009.

O Vestuário - Órgão Oficial do Sindicato dos Oficiais Alfaiates, Costureiras e
Trabalhadores nas Indústrias de Confecções de Roupas e de Chapéus de
Senhoras dos Municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Nova Iguaçu
Rua Chaves Faria, 260, São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ,
Tels.: 2589-7621 e 2589-6430. e-mail: soac@soac.com.br - Site: www.soac.com.br
Editado sob responsabilidade da Diretoria.
Jornalista Responsável: Rita Magnago (RJ 15.999 JP).
Diagramação: Dimp Comunicação. Tiragem: 20.000 exemplares.
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Diretoria do SOAC consegue
reabrir posto da CAT no Sindicato

D

esde que assumiu a
gestão do SOAC, o
presidente e sua diretoria iniciaram uma batalha
para reabrir a Central de Apoio
ao Trabalhador no Sindicato, e
assim garantir aos trabalhadores um posto avançado de triagem e encaminhamento a vagas no mercado de trabalho,
além de possibilitar também
que o trabalhador dê entrada no
seguro desemprego. A luta foi
recompensada e o Ministério
do Trabalho e Emprego firmou
convênio com o Sindicato, com
serviços gratuitos para o trabalhador e para o empregador. O
posto do SOAC funciona de
segunda à sexta, das 8 às 17h,
na rua Chaves Faria 260, em
São Cristóvão.
BOM PARA O
TRABALHADOR
O trabalhador em busca de
emprego deve comparecer à
CAT com seus documentos,
se possível levando um currículo. Lá ele tanto pode utilizar
um dos terminais de auto-atendimento quanto falar com um
profissional que fará seu cadastramento. Os dados são
cruzados na hora com o banco de vagas do sistema, que é
o Sigae, Sistema Integrado de
Gestão das Ações de Emprego. Havendo correspondência
com o perfil desejado, o candidato já é encaminhado à
vaga. Caso não haja, assim
que chegar uma solicitação
apropriada ao perfil do candidato, a CAT entra em contato
com o próprio.
O candidato que tiver
acesso à internet também pode
fazer seu cadastramento direto pelos sites www.catrj.org.br
e www.sigaeweb.mte.gov.br/
trabalhador , sem precisar ir ao
posto da CAT.
A CAT oferece também
gratuitamente um serviço de

Foto Claudinei de Castro

Procura e oferta de mão-de-obra gratuita, rápida e fácil ao alcance de todos
orientação profissional a todos os candidatos de primeira vez, com dicas gerais de
comportamento e vestimenta para as entrevistas nas
empresas.
BOM PARA O
EMPREGADOR
Na CAT o empregador
consegue gratuitamente intermediação de mão-de-obra,
seleção e orientação profissional. É uma forma eficiente,
rápida e prática de divulgar
vagas gratuitas e receber de
volta pessoas com a experiência, faixa etária e escolaridade desejadas. Para entrar em
contato basta enviar um e-mail
para empregador@catrj.org.br
ou ligar 8450-3213. Se preferir, o empregador também
pode ir pessoalmente à CAT.
OFERTAS NUMEROSAS
Na CAT há muita oferta de
trabalho, e para várias funções,
de nível fundamental, médio e
superior, com uma ampla faixa
etária, incluindo desde os mais
jovens até a terceira idade.

“A CAT é como uma empresa
eficiente, onde a gente se
preocupa com o bem-estar do
trabalhador o tempo todo”
Zé Baiano
Presidente do SOAC

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, ao lado do presidente do SOAC, Zé Baiano. À direita, de camisa listrada, o
presidente nacional da UGT, Ricardo Patah, descerrando a placa inaugural da CAT, em 7 de junho de 2010

SEGURO-DESEMPREGO
Outro serviço prestado pela
CAT é a entrada ao seguro-desemprego. Basta o trabalhador
levar a documentação correspondente que todo encaminhamento é efetuado (confira a relação de documentos pelo site
da CAT).

Próxima meta é a qualificação
P

ara o Presidente do SOAC
esta primeira etapa da CAT
está consolidada e agora o desafio são os cursos de qualificação para os trabalhadores. “Toda a parte administrativa e de instalações funciona muito bem. A CAT é como
uma empresa eficiente, onde
a gente se preocupa com o
bem-estar do trabalhador o
tempo todo, oferecendo atendimento personalizado, rápido
e eficiente. Também buscamos parcerias com ONGs,
outros sindicatos e associações, aumentando assim a
oferta e procura de mão-deobra. O que falta para com-

plementar tudo isso são os
cursos de qualificação profissional, que pretendemos disponibilizar gratuitamente no
ano que vem”.
Zé Baiano revelou que
será feita uma pesquisa junto
aos trabalhadores para avaliar quais são os cursos mais
procurados e necessários. E
finalizou: “Como disse o ministro do Trabalho, Carlos
Lupi, aqui, na inauguração,
nosso desafio é fazer dessa
CAT um elo de ligação entre
quem precisa do emprego e
quem oferece, com qualificação profissional. É para isso
que estamos trabalhando”.
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No SOAC, a CAT conta com 34 estações de atendimento a trabalhadores,
6 estações de auto-atendimento e estações de atendimento a empregadores

