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CAMPANHA SALARIAL
Costureiras e Alfaiates exigem:
 20% de aumento salarial
 Cesta básica ou tíquete no valor de R$ 200
 Participação nos Resultados equivalente a dois
salários extras por ano (14º e 15º salários)
 Anuênio de 2% para cada ano na mesma empresa
 Obrigatoriedade de fornecer café da manhã
 Vale-transporte inteiramente gratuito
 Hora extra a 75% nos dias úteis e a 150%
aos sábados, domingos e feriados.

REIVINDICAÇÕES JÁ FORAM ENTREGUES AOS PATRÕES
Reunidos em assembleia no
dia 3 de maio, na sede do

USE O
ADESIVO DA
CAMPANHA!

SOAC, os trabalhadores aprovaram
a pauta de reivindicações, que foi
entregue aos patrões já no dia
seguinte. Quando recebermos
resposta, convocaremos a
categoria para nova
assembleia.

Zé Baiano, presidente do
SOAC, conclama a categoria a
usar o adesivo da campanha
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www.
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.com.br

Circulação a partir de
14 de maio de 2012

INFORME DO

Jurídico

Aumento se conquista!

Fale conosco pelo e-mail:
juridico@soac.com.br

Chegada a época de negociação salarial,
sempre tem um ou outro trabalhador que
pergunta: ‘Mas não é o sindicato que dá o
aumento?’ Não, não é, claro que não. O
Sindicato reivindica, pede, luta, se cerca de
assessoria jurídica e informações, dados da
inflação, PIB, situação de outras categorias
profissionais, etc, para poder ter mais
elementos na hora de negociar, mas quem
dá o aumento é o patrão. Dá é forma de
falar, na verdade ele não dá nada, nós é que
conquistamos, arrancamos um reajuste com
nossa mobilização, força e luta. E como se
faz isso? Participando das assembleias,
atendendo aos chamados do Sindicato,
conversando com seu colega de trabalho sobre a importância de ser
sindicalizado. É estar junto, atuante e participativo, é fazer acontecer.
Esse ano, para incrementar nossa luta, vamos fazer adesivos para
todo trabalhador usar. É importante que o patrão veja, que esteja na
sua cara a união da nossa categoria. Vamos mostrar o que queremos!
Sucesso não cai do céu. Participe da luta por um salário digno!

Saiba como funciona o Aviso
Prévio de até 90 dias e não seja
lesado na hora da rescisão
A Lei 12.506, aprovada
em outubro de 2011,
determina que até um ano
de casa, o trabalhador
demitido tem direito a 30
dias de aviso prévio. Após
um ano, a este aviso serão
somados três dias por
cada ano de serviço prestado na mesma empresa,
até o máximo de 60 dias,
perfazendo um total de até
90 dias.
AVISO A MAIOR É
SEMPRE INDENIZADO
“Isso quer dizer que,
com um ano e um dia de
empresa, o trabalhador
demitido já tem direito a 30

MENSAGEM DO Presidente

dias de aviso mais três dias
e esses dias além dos 30
têm que ser indenizados,
não podem ser cumpridos”,
esclarece o Departamento
Jurídico do Sindicato. Ou
seja, tudo que passar dos
30 dias de aviso prévio só
pode ser indenizado, jamais trabalhado.
QUEM SE DEMITE
Outro ponto importante,
e que já é entendimento do
Tribunal Superior do Trabalho, é que, no caso do
trabalhador pedir demissão, ele é obrigado a
cumprir no máximo 30 dias
de aviso prévio.
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Zé Baiano, Presidente do SOAC

Empresas precisam comprovar depósito da
contribuição sindical para não ficar em débito
Atenção empresas: não basta depositar a
contribuição sindical descontada dos empregados. É preciso enviar ao Sindicato o
respectivo comprovante de pagamento junto
com a relação nominal dos trabalhadores.

A “barraca da costura” fez sucesso na Central

SOAC homenageia mulheres no
8 de março e presta serviços
O Sindicato participou, ao lado da UGT-RJ, das
homenagens prestadas às mulheres pelo 8 de
março, Dia Internacional da Mulher, na Central do
Brasil. Foram oferecidos diversos serviços às
mulheres, todos gratuitos: cadastramento de
trabalhadoras para oportunidades de emprego, em
parceria com a CAT; orientação jurídica e
esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha;
verificação de pressão arterial; maquiagem e
distribuição de rosas, entre outros.

Nosso Sindicato estará
presente no evento Rio+20
O Sindicato participa,
de 13 a 22
de junho, da
R i o + 2 0 ,
evento mundial que vai
debater a “economia verde”, ou seja, práticas
empresariais, governamentais e das pessoas que
possibilitem um desenvolvimento sustentável, sem
agressão à natureza e com a erradicação da pobreza.
“O desenvolvimento sustentável está mais perto de
nosso dia-a-dia do que imaginamos. A reciclagem de
garrafas PET, por exemplo, serve como matéria prima
para confecção de roupas”, lembrou o presidente Zé
Baiano.

Veja em nosso
site a íntegra da
pauta entregue
aos patrões:

www.

soac
.com.br
E conheça também
os benefícios de ser
um associado.
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