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CAMPANHA VITORIOSA!

Ganhadoras do 1º sorteio
do Sindical 2010

   Trabalhadoras (es) garantem aumento
real de Salários e avanços na Cesta Básica

Pelo sorteio: (R$ 350,00
cada): Thalita Aparecida de

Morais O. Francisco (Best

Look); Aracy Benedita Bu-
eno Mathias (Agiropa);

Maria Neusa Marques

(Afra); Neila Fabrício de
Trabalhadoras (es) aprovam acordo salarial durante assembléia realizada no dia 25, na sede do nosso Sindicato

Souza (Neide Belline); Te-
rezinha Garcia Balduino

(Agiropa) e Maria Helena

Gomes (Paulo Alexandre).
Pela senha: nº 251 (R$

200,00): Edite Rosa Santa-

na (Specialjeans)

PARABÉNS!!!!



Salários até R$ 1.500 ,00 -  7 % (Que representa 97% da categoria)

Salários acima de R$ 1.500,00 -  6%

Cláusulas Sociais

Confira como ficou seu salário:

1 - PISOS SALARIAIS
A partir de 01.07.2010, os pisos salariais serão os seguintes:

Qualificado R$ 744,00       7,05 %

Não Qualificado R$ 594,00       7,03 %

2 – DEMAIS SALÁRIOS

Os demais salários, não vinculados ao piso, terão o
seguinte reajuste:

Todos as trabalhadoras (es)
no Vestuário de Sorocaba e

Cláusulas Econômicas
ALTERAÇÃO:
Cesta Básica de Alimentos

PARABÉNS TRABALHADORAS(ES)

Nossa Luta garantiu aumento de Salários e avanços na Cesta Básica

Região devem receber o salário
do mês de julho, pagos até o 5º

dia útil de agosto, com os rea-
justes descritos na tabela ao
lado.  Os trabalhadores demiti-
dos ou em férias, a partir do dia
01 de julho, também terão di-
reito ao reajuste.

Os reajustes foram garanti-
dos em acordo coletivo nego-
ciado entre o nosso Sindicato
e o sindicato patronal, portanto
é Lei.

Qualquer dúvida ou irregula-
ridade procure nossas diretoras
na fábrica ou em nosso Sindi-
cato na Rua Humberto de Cam-
pos, 680, Jardim Zulmira, tele-
fone (15) 3222-2122 / 3222-
1260 / 3202-2465 - 9119-7574.

Taxa negocial será devolvida
as sócias (os) do Sindicato

A Taxa Negocial, aprovada pe-
las trabalhadoras e trabalhado-
res em assembléia, será descon-
tada em 3 parcelas de 5% (cinco
por cento) cada, sobre o valor do
salário. O desconto da primeira
parcela será no 5º dia útil de agos-
to (ref. ao pagamento de julho); a
segunda parcela no 5º. dia útil de

dezembro (ref. ao pagamento de
novembro) desse ano,  e a última
parcela no 5º dia de março de 2011
(ref. ao pagamento de fevereiro/11).

Desde 1998 nosso sindicato
devolve a taxa negocial aos asso-
ciados. A taxa desse mês será
devolvida logo após os depósitos
serem efetuados pelas empresas.

Confira como ficou a Cesta
Básica das trabalhadoras (es)

05 kg de arroz – Tipo 1
02 kg de feijão – Tipo 1
02 latas de óleo - 900 ml
04 kg de açúcar refinado
02 pc. de macarrão de 500 gramas
01 pc. de leite em pó integral de 400
gramas
01 kg de sal
½ kg de farinha de mandioca
½ kg de café em pó
200 gramas de biscoito
½ kg de fubá
1 kg de farinha de trigo
01 lata de sardinha
02 latas de extrato de tomate 140
gramas

As trabalhadoras e trabalhadores
da nossa categoria também comemo-
ram um avanço na Cláusula Social
da Convenção Coletiva no que diz
respeito a Cesta Básica.

A partir do mês de agosto as traba-
lhadoras (es)  vão receber sua cesta
básica com 2 itens a mais: 01 kg de
açúcar e 01 lata de extrato de tomate
de 140 gr.

É importante salientar que todas as
trabalhadoras e trabalhadores admi-
tidos do dia 1º ao dia 15, terão direito
a cesta básica no mês corrente.

Para os admitidos de 15 à 30, te-
rão assegurada a cesta básica do
mês subseqüente. Os demitidos do
dia 1º ao dia 15, terão direito a cesta
básica do mês corrente. Já os demiti-

A união, mobilização e a gar-
ra da categoria na luta para
conquistar direitos, foram fun-
damentais  para mais uma
Campanha Salarial Vitoriosa!

As trabalhadoras e trabalha-
dores nas Indústrias do Ves-
tuário de Sorocaba e Região
comemoram no último dia 25,
durante assembléia realizada
na sede do nosso Sindicato, a

conquista de aumento real nos
salários, avanço nas cláusulas
sociais, além da manutenção
das cláusulas já existentes.

As trabalhadoras(es) apro-
varam a proposta que prevê
um reajuste acima da infla-
ção acumulada desde a últi-
ma data-base, até junho de
2010, que foi de 4,76 % me-
dida pelo INPC do IBGE.

O piso qualificado das tra-
balhadoras (es) passou para
R$ 744,00 (7,05%, sendo
2,29% de aumento real), e o
não-qualificado para R$
594,00 (7,03%,sendo 2,27%
de aumento real).

 “ Não temos dúvidas,  foi
a mobilização das trabalha-
doras e trabalhadores no
chão da fábrica que fortale-

ceu  nossas diretoras na
mesa de  negociações com
os patrões e garantiu esse
resultado positivo”, afirma
Márcia Viana, presidente do
nosso Sindicato.

“Quero parabenizar em
nome de todas as diretoras do
nosso Sindicato, àqueles que
vestiram a camisa da Campa-
nha, entendo que só é possí-
vel vencer se lutamos juntos,
foi graças a cada um de vo-
cês quer acreditaram e for-
taleceram nosso Sindicato
que hoje comemoramos mais
essa importante Vitória.

“A Campanha Salarial aca-
bou, mas nossa luta por me-
lhores condições de trabalho
continua,  por isso, quero di-
zer às trabalhadoras(es) que
se persistirmos no caminho da
mobilização conquistaremos
novos direitos”. “A luta será
o caminho das nossas Vitóri-
as!”, conclui Márcia.

A assembléia de aprovação
de pauta lotou a sede do nosso
Sindicato mostrando que nossa
categoria está cada vez mais
consciente e participando ativa-
mente de todas as ações orga-
nizadas pelo nosso Sindicato.

Sede do Sindicato lotada durante assembléia que aprovou acordo da Campanha Salarial 2010

Marcia Viana, presidente do nosso Sindicato

dos de 16 à 30, terão direito a cesta
básica do mês corrente e do mês sub-
seqüente.


