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A FORÇA DA CONQUISTA EM NOSSAS MÃOS
Este foi o tema de nossa  Campanha  Salarial 2014 e 
realmente é uma verdade!
Somente a organização dos (as) trabalhadores (as) e o 
envolvimento com a causa sindical são capazes de ga-
rantir o fortalecimento de nossas lutas.
Fechamos um bom acordo! Mas isto não signifi ca que 
vamos nos acomodar. Pelo contrário, vamos intensifi car 
nosso compromisso e luta.
O  desafi o é grande: vamos continuar negociando por 

empresa, reivindicando o cumprimento das cláusulas já 
conquistadas e que são direito da categoria!
Até agora este ano tem se mostrado bastante difícil! Mes-
mo assim não podemos esquecer que nos últimos 12 anos,  
alcançamos um grande percentual de aumento real. 
Somos um dos poucos sindicatos que vivem esta reali-
dade.
Nosso diferencial é a garra e determinação que move o 
sonho de levar a nossa categoria  ao lugar que merece!

VITÓRIA DA CATEGORIA!
Diante de todas as difi culdades en-
frentadas na Campanha Salarial, 
chegamos vitoriosos no fechamento 
do acordo.
Além da reposição da infl ação do período, 
conseguimos aumento real.
Foram muitas rodadas de negociações 
onde não abrimos mão de avanços já 
alcançados e inúmeras outras con-
quistas!
A assembleia, realizada em 16/08 
(sábado) contou com a presença de 
centenas de companheiros (as) que 
unânimes aprovaram o reajuste.
Esta vitória é resultado de trabalho 
comprometido com a categoria, nas 
portas de fábrica, nos acordos de PLR, 
e do unir forças do chão de fábrica!
Nenhuma categoria com data base em 
agosto conseguiu reajuste e reposição 
como a nossa!

Eunice Cabral 
Presidente 

CAMPANHA SALARIAL 2014
Auxílio 
creche

Piso não
qualifi cado

Piso
qualifi cado

Piso
diferenciado

De R$145,00
Para R$160,00

De R$823,00
Para R$890,00

De R$1.016,97
Para R$1.120,00

De R$1.129,24
Para R$1.220,00

DURANTE 
30 Meses

AUMENTO
De 8,14%

AUMENTO
De 10,13%

AUMENTO
De 8,03%

Corresponde nos pisos o aumento real de 1,7%
Salários em geral 7,5% de aumento

Teto de R$2.800,00  /  Para R$2.900,00

MANTIDA AS DEMAIS CLÁUSULAS

CONFIRA COMO FICA SEU SALÁRIO:

FECHAMOS ACIMA DA INFLAÇÃO
7,5% DE AUMENTO (NOS SALÁRIOS EM GERAL)

CAMPANHA SALARIAL 2014

Assembleia de aprovação

Porta de fábrica

PLRPorta de fábrica

aumento de 10,34%
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NOSSA LUTA É CADA VEZ MAIOR 
POR UMA PLR MAIS JUSTA

A diretoria do nosso sindicato tem se empenhado ao lon-
go dos anos na implantação dos programas de PLR nas 
diversas empresas da nossa base.
Sabemos que as empresas possuem perfi s diferentes em 
matéria de tamanho, faturamento e nível tecnológico, por 
isso aplicamos estratégias adequadas ao perfi l da empresa 
e setor.
Entretanto, para que os programas sejam bem sucedidos, 
ou seja, que favoreçam empresas e trabalhadores, é neces-
sário um diálogo franco entre capital e trabalho para que 
as metas sejam cumpridas e os prêmios pagos conforme 
determina a lei.
A PLR possui posição de destaque em nossa Campanha 
Salarial, e intensifi camos as negociações por empresa 
para garantirmos na prática mais essa remuneração aos 
(as) nossos (as) companheiros (as).
Na próxima revista do nosso sindicato, vamos publicar 
várias situações de programas de PLR nos diversos setores 
de nossa base.

POLÍTICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR
É TEMA DO NOSSO SEMINÁRIO 

Política e participação popular – este foi o tema do 
seminário de agosto (16/08) que aconteceu em nosso Sítio 
Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das Cruzes.
Foram momentos de grande refl exão a respeito da polí-
tica brasileira onde os (as) companheiros (as) puderam 
ter um panorama geral do Brasil.
O palestrante, Luiz Coelho, destacou temas fundamentais 
como: a origem da política, atuação dos três poderes 
(Executivo, Legislativo e Judiciário) e o fundamental: a 
importância do voto.
“Todos nós fazemos política. Até mesmo em casa. Por 
isso é fundamental que as pessoas estejam muito bem 
informadas” disse Luiz Coelho.
Nossa presidente, Eunice Cabral ressaltou a importância 
do voto como instrumento para um país melhor.
“Para que as mudanças aconteçam no Brasil precisamos 
votar direito. Voto consciente é capaz de mudar nossa 
história”, afi rmou Eunice.
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Imagens do mêsAlinhavandoAlinhavando Imagens do mês
Reunião de Saúde 
e Segurança 
Data: 12/09/14 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato 
2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 às 19h00

Próximo Seminário
Data: 18/10/14 (sábado)
Local: Sítio Escola 
Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

CONVENÇÃO COLETIVA DEVE SER CUMPRIDA E RESPEITADA!
É o acordo de caráter normativo (obri-
gatório) pelo qual o sindicato estipula 
condições de trabalho dignas para os (as) 
trabalhadores (as). É o pacto (acordo) 
realizado entre empresas e o sindicato 
da categoria, em que são estabelecidas 
condições de trabalho, aplicáveis a essas 
empresas. (CLT, artigo 611, § 1º)
A Convenção Coletiva abrange todos os 

empregados e todas as empresas do setor.
O Sindicato das Costureiras de São Paulo 
e Osasco representa a categoria em mais 
de 8 mil empresas.
Neste imenso pólo do setor do vestuário 
é extremamente importante que cada 
trabalhador (a) conheça seus direitos, 
e seja um fi scal no cumprimento do que 
determina a lei.

 A FESTA DO DIA 
DAS  CRIANÇAS 

ESTÁ CHEGANDO
ANOTE NA SUA AGENDA:
A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS ACONTECE 
DIA 28 DE SETEMBRO, DOMINGO, NO CLUBE 
JUVENTUS.  
Não Perca!!!
IMPORTANTE: É OBRIGATÓRIA A APRESEN-
TAÇÃO DO CONVITE PARA A ENTRADA NO 
LOCAL DO EVENTO!

CONHEÇA SEUS DIREITOS

• Que qualquer cláusula da Convenção Coletiva não cumprida é passível de multa revertida para o (a) trabalhador (a).
• Que é obrigatório ter a caixa de primeiro socorros equipada para ocorrências emergenciais em todas as empresas.
• Que já está em vigor a cláusula de ergonomia que garante equipamento adequado para o trabalho.

VOCÊ SABIA?

FAÇA VALER OS SEUS DIREITOS, O SINDICATO ESTÁ A SEU DISPOR!

O QUE É?
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PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO ESTÁ NA RETA FINAL
Terminada a sétima rodada, com jogos bem disputados e golea-
das vejam os resultados: Innocence 6 a 1 na A.M.M; Essência 4 a 
2 na Sawary b; Mosaico 5 a 4 na Scarface; Trifi ê 5 a 1 na Modas 
Gio; Girababy 1 a 0 na R.I. 19; Confecções Coqueta 5 a 1 na Equus 

e Magic 10 a 1 na Sulamericana. Os jogos são realizados aos sá-
bados a partir das 10 horas, na Associação Atlética São Paulo, 
Rua General Carmona, s/n, perto da Estação Armênia do Metrô. 
Compareçam e prestigiem os atletas.

DENTISTA

Essência Natoon

Secretaria de Esportes Cultura e Lazer


