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Depois de inúmeros pedidos 
feitos por trabalhadores da indústria de 
confecção de dezenas de cidades minei-
ras, nosso Sindicato fez um grande 
esforço e, finalmente, conseguimos 
ampliar nossa base territorial e chega-
mos à sua cidade! Com isso, vocês terão 
um Sindicato de verdade e aliados for-
tes para unirem-se a vocês e exigirem 
o respeito profissional a que VOCÊS 
TÊM DIREITO E MERECEM!  

Até hoje (pelas informações que 
recebemos) milhares de trabalhadores 
e trabalhadoras das indústrias de con-

ATENÇÃO!

1 Baldim
2 Belo Horizonte
3 Contagem
4 Betim 
5 Brumadinho
6 Caeté
7 Capim Branco
8 Confins
9 Esmeraldas
10 Florestal
11 Ibirité
12 Igarapé
13 Itaguara 
14 Itatiaiuçu
15 Jaboticatubas
16 Juatuba
17 Lagoa Santa

1 Abre Campo
2 Águas Formosas
3 Aimorés
4 Antonio Dias
5 Ataléia
6 Barão de Cocais
7 Bela Vista de Minas
8 Belo Oriente
9 Bom Jesus do Amparo
10 Campanário
11 Caratinga
12 Carlos Chagas
13 Carmésia
14Catas Altas
15 Central de Minas
16 Cel Fabriciano
17 Conselheiro Pena
18 Dionísio
19 Divino de Laranjeiras

18 Mário Campos
19 Mateus Leme
20 Matozinhos
21 Nova Lima
22 Nova União
23 Pedro Leopoldo
24 Raposos
25 Ribeirão das Neves
26 Rio Acima
27 Rio Manso
28 Sabará
29 Santa Luzia
30 S. Joaquim de Bicas
31 S. José da Lapa
32 Sarzedo
33 Taquaraçu de Minas 
34 Vespasiano

20 Dom Cavati
21 Dores de Guanhães
22 Ervalia
23 Ferros
24 Frei Inocêncio
25 Gov. Valadares
26 Guanhães 
27 Inhapim
28 Ipaba
29 Ipanema
30 Ipatinga
31 Itabira
32 Itabirinha
33 Itambacuri
34 Itanhomi
35 Jaguaraçú
36 João Monlevade
37 Machacalis
38 Manhuaçu

39 Manhumirim
40 Mantena
41 Mariana
42 Marilac
43 Marliéria
44 Matipó
45 Mutum
46 Nanuque
47 Naque
48 Nova Era
49 Nova União
50 N. Oriente de Minas
51 Ouro Preto
52 Pavão
53 Periquito
54 Piedade do Caratinga
55 Ponte Nova
56 Raul Soares
57 Rio Casca

58 Rio Piracicaba
59 Sabinópolis
60 Santa Barbara
61 Santa Margarida
62 Santa Maria do Suaçui
63 Santana do Paraíso
64 S. Domingos do Prata
65 S. Gonçalo do Rio 
Abaixo
66 S. João do Manteninha
67 S. Pedro dos Ferros
68 S. Pedro do Suaçui
69 S. Brás do Suaçui
70 Serra dos Aimorés
71 Serro
72 Teófilo Otoni
73 Timóteo
74 Ubaporanga
75 Viçosa
76 Virginópolis

fecção de roupas, cama e mesa 
destas cidades (veja relação 
abaixo em “NOVAS CIDADES 
DA BASE”), não têm tido seus 
direitos trabalhistas respeitados. 
São horas extras em excesso, 
salários abaixo do Piso, abuso 
de chefes e patrões, etc., etc. 

Isso, agora, vai acabar. 
Vocês passam a fazer parte de 
um grande Sindicato, o SIN-
DICATO DOS OFICIAIS 
ALFAIATES, COSTUREIRAS 
E TRABALHADORES NA 
INDÚSTRIA DE CONFEC-
ÇÃO DE ROUPAS, CAMA, 
MESA E BANHO DE BELO 
HORIZONTE E REGIÃO, o 
SOAC-BH E REGIÃO. 

Até o dia 20 de agosto 

de 2.014, nosso SOAC repre-
sentava os trabalhadores da 
categoria em 34 cidades (veja 
abaixo em “BASE ORIGI-
NAL”). A partir desta data 
passamos a representar – com 
registro no MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E EMPREGO 
– os trabalhadores de mais 
76 cidades (NOVAS CIDA-
DES DA BASE). Isso quer 
dizer que o SOAC/BH agora é 
SOAC/BH E REGIÃO, repre-
sentando todos os alfaiates, 
costureiras e demais trabalha-
dores da indústria de confec-
ção de 110 cidades. 

NOSSA FORÇA AU- 
MENTOU MUITO! E o bene-
fício maior é para vocês, das 

novas cidades. Vocês passam a 
ter o nosso apoio. Mas as cida-
des que já faziam parte tam-
bém ganham: teremos a força 
de vocês anexada à nossa! 

Sejam bem vindos! O 
SOAC/BH e Região se coloca 
à disposição de todos! Neste 
jornal vocês têm todas as 
informações necessárias para 
fazer contato conosco – tele-
fone 0800 – facebook – site 
na internet, whatsapp, etc. 

Vamos lutar juntos, bus-
cando sempre por respeito 
profissional, por maiores 
salários e condições de traba-
lho mais dignas e justas para 
todos!

BASE 
ORIGINAL:

NOVAS CIDADES DA BASE

O Sindicato das Costureiras 
e demais trabalhadores da 

indústria de confecções está 
chegando à sua cidade! 
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Se você está sofrendo qualquer tipo de 
abuso, desmandos, não-pagamento de 

horas extras, atrasos do salário, 
ou com assédio moral ou sexual, 

ligue para o 

0800.703.5120
O DISK-DENÚNCIA é gratuito – 

sem ficha nos orelhões – 
e preserva o sigilo total sobre quem 

fez a denúncia. Todas as denúncias são 
verificadas pelo Sindicato que age para 

resolver o problema.

Disk-Denúncia

O SOAC-BH 
E REGIÃO – como 
todos os sindicatos – 
se preocupa, em pri-
meiro lugar, com o 
salário e o emprego 
daqueles a quem 
representa. Para isso, 
se dedica, diaria-
mente, à luta pelos 
direitos da categoria. 

Não é à toa 
que o nosso lema é 
“UM SINDICATO 
DE LUTAS E CON-
QUISTAS”, pois nos-
sas conquistas vêm 
aumentando cada vez 
mais ao longo des-
ses anos. Promover 
a conscientização 
e mobilização dos 
associados, defendê-
-los juridicamente, 
estar à frente das 
negociações para 
ampliar e garantir os 
direitos dos trabalha-
dores e os deveres 
das empresas, são 
algumas das tarefas 

que nossa entidade 
assume e realiza.

Mas nosso tra-
balho vai mais além. 
Preocupamo-nos em 
oferecer aos traba-
lhadores sindicaliza-
dos outros tipos de 
serviços, como con-
vênios de assistência 
médica e odontoló-
gica e laboratorial. 
Buscamos fazer con-
vênios para descon-
tos em farmácias e 
outras modalidades 
de comércio, clubes 
de lazer, etc. Pro-
curamos promover 
cursos sindicais fre-
quentes e apoiamos 
atividades esportivas 
e de lazer! 

O nosso sin-
dicato também se 
preocupa em apoiar 
outros tipos de ini-
ciativas que benefi-
ciem toda a classe 
trabalhadora. Para 
isso somos filia-
dos à CONACCO-

O SOAC-BH E REGIÃO VAI LUTAR 
PARA EQUIPARAR OS SALÁRIOS E 

AS CONDIÇÕES DE TRABALHO

VEST-Confederação 
Nacional dos Traba-
lhadores nas Indús-
trias do Setor Têxtil, 
Vestuário, Couro e 
Calçados e à FORÇA 
SINDICAL. 

Quem já acom-
panha o trabalho 
do SOAC sabe que 
não brincamos em 
serviço! Você, que 
ainda não conhece 
de perto o SOAC-

-BH E REGIÃO, e 
quer passar a conhe-
cer e acompanhar, 
pode acessar nosso 
site e/ou curtir nossa 
página no facebook. 

E se tiver denún-

cias sobre más con-
dições de trabalho, 
é só usar o DISK-
-DENÚNCIA, até 
pelos telefones públi-
cos (sem necessidade 
de ficha). 

Curta nossa página e acesse nosso site para ficar por dentro de todas as notícias da SOAC. 
Informações sobre lutas salariais, assistência jurídica e médico/odontológica, sobre os 
jornais, Pisos Salariais, pautas de reinvindicações, está tudo lá. Se você quiser fazer alguma 

pergunta, ou dar alguma sugestão, também pode! 

REDES SOCIAIS

Aqui as 110 cidades que compõem a base territorial do Sindicato dos Oficiais Alfaiates, Costureiras e Trabalhadores da Indústria de 
Confecção de Roupas, Cama, Mesa e Banho de Belo Horizonte e Região

facebook: Sindicato das Costureiras 
 de Belo Horizonte
whatsapp: (31) 9581.5600
site: www.costureirasbh.com.br
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Palavra 
do 

Presidente

3

“EXTENSÃO DE BASE”

Companhei-
ras e compa-
nheiros:
Finalmente vocês po- 
derão contar com o 
apoio do nosso sindi-
cato para conquista-
rem maiores salários, 
melhores condições 
de trabalho e terem 
seus direitos res-
peitados e garanti-
dos. Nosso objetivo 
é repassar todas as 
conquistas (que não 
são poucas) da base 
antiga para a nova 
base territorial. Se a 
categoria é a mesma, 
não há porque haver 
desigualdade, não é 
mesmo? 

Os trabalhadores da 

base antiga já contam 
com vários benefí-
cios, como por exem-
plo:

• O triênio, que é uma 
maneira de gratificar 
os empregados com 
maior tempo de casa, 
tendo um aumento 
mensal de 5% do 
salário depois que 
completa três anos 
de empresa, podendo 
chegar até 15%, 
quando alcança o 
máximo de 3 triênios. 

• Também recebem 
o prêmio mensal de 
assiduidade, que é 
quando o trabalhador 
ganha 7% a mais de 
seu salário se não 
tiver nenhuma falta 

durante o mês. E 
mais:

• Retorno de férias, 

• Auxílio funeral,

• Fornecimento de 
lanches, duas vezes 
ao dia.

• Seguro de Vida pago 
pelas empresas e 
muito mais.

Vamos lutar para que 
todos os trabalhado-
res das confecções, 
de todas as cidades da 
base, tenham os mes-
mos direitos! 
Já conquistamos um 
direito importante, 
que é o Prêmio Assi-
duidade. Quem não 
tem faltas, durante o 
mês, recebe 3% de 
gratificação (se for da 
produção) ou 2% (se 
for da administração). 
E vamos conquistar 
muito mais! Participe!

Também queremos 

Um abraço do

Antônio Carlos 
– Toninho – 

Francisco dos Santos
Presidente do SOAC-BH E REGIÃO

Diretor da FORÇA SINDICAL/MG

É através da união, 
no Sindicato, que alcan-
çamos e mantemos nossas 
conquistas. É no Sindicato 
que nos reunimos e junta-
mos forças para lutar por 
maiores salários e melho-
res condições de trabalho. 

O SOAC-BH E 
REGIÃO é NOSSA CASA 
DE LUTAS E CONQUIS-
TAS. Mas, sozinho, o 
sindicato não é nada. Ele 
precisa da participação do 
trabalhador e da trabalha-
dora para se tornar forte 
na luta pelos direitos de 
todos. Juntar-se ao Sindi-
cato – associar-se e pagar 

SINDICALIZAÇÃO
O SOAC está fazendo o que deve fazer. 

E como você podE fazEr a sua partE?

uma pequena mensalidade 
– é estar a favor de você 
mesmo, de sua família e 
dos colegas que se encon-

tram na mesma situação.
Assim, acesse o 

nosso site e clique na 
opção ASSOCIE-SE. Pre-
encha sua ficha e siga 
as demais orientações. 

Você passará a ser um 
TRABALHADOR/A SIN-
DICALIZADO e será mais 
respeitado!

O SOAC-BH E 
REGIÃO está mais ativo 
que nunca, trabalhando 
para garantir condições de 
trabalho mais aceitáveis 
para todos. Nas cidades que 
já atuamos, conquistamos 
todas as vitórias até agora 
devido à força da união, fir-
mada pelos trabalhadores 
sindicalizados. Eles sabem 
da nossa história. Você, 
agora, também é parte 
desta história! Conheça-a 
e participe! 

Na página do SOAC, na internet – www.
costureirasbh.com.br – você vai encontrar a 
Convenção Coletiva das novas cidades da 

base. Leia e fique por dentro de seus direitos! 
COMO ACESSAR: Você entra na página 

e, do lado esquerdo, há uma lista de links. O 

primeiro deles é “CONVENÇÕES E ACOR-
DOS”. Clique ali e aparecerão as Conven-
ções. Escolha a da sua cidade e baixe.

ficar mais próximos 
de vocês! Por isso 
estamos visitando as 
cidades e estudando as 
necessidades de cada 
uma. Vamos instalar 
algumas Subsedes da 
entidade na medida em 
que os trabalhadores 
de cada cidade forem 
se sindicalizando 
(veja como no quadro 
abaixo). 

Já estamos também 
buscando formalizar 
convênios para Assis-
tência e Descontos, 
com o objetivo de faci-
litar a vida dos associa-
dos e associadas. 

A partir de agora 
vocês poderão con-
tar com a SOAC na 
luta por seus direitos, 
por maiores salários e 
melhores condições de 
trabalho. Por mais dig-
nidade, enfim! Contem 
conosco!

convenção das “Novas cIdadEs da BasE” já está no site do sindicato

trabalhador bem informado é trabalhador conscientizado!”
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ESTAMOS 
ABERTOS PARA 

CELEBRAR 

Empresas e profissio-
nais liberais das cidades 
listadas na primeira página 
deste jornal que tiverem 
interesse em fazer Convênio 
conosco e oferecer descon-
tos para os alfaiates, costu-
reiras e demais trabalhadores 
da indústria da confecção, 
podem nos procurar, no 
Sindicato, pessoalmente ou 
por telefone. As áreas onde 
temos o maior interesse em 
celebrar convênios são as 
seguintes: 

Clínicas Médicas 
e Odontológicas

Laboratórios de 
Análises Clínicas

Laboratórios de 
Radiografias  

Dentárias 
e de Radiologia

Óticas

Escolas e 
Cursos diversos

Academias de 
Ginástica

Serviços  
Funerários

Clubes

Comércio  
em geral

Como o Sindicato já ima-
ginava, começaram a “pipocar” 
denúncias de não cumprimento da 
CCT em várias cidades e empresas 
da nova base territorial da enti-
dade. Uma que já conseguimos 
apurar estava acontecendo em 
Mantena, na empresa RABBIT, 
que tem 542 empregados.

A empresa simplesmente não 
estava pagando o PRÊMIO ASSI-
DUIDADE, equivalente a 3% 
do salário para os trabalhadores 
da produção e 2% para os traba-
lhadores da área administrativa 
(desde que não tivesse nenhuma 
falta durante o mês). Além disso 
a empresa não havia efetuado o 
desconto assistencial e estava 
praticando crime contra a organi-
zação do trabalho, já que tentava 
fazer com que seus funcionários se 
voltassem contra o Sindicato pro-
fissional.

Em reunião oficial, na Gerên-
cia do Ministério do Trabalho e 
Emprego de Governador Valada-
res, a empresa definiu que pagará 
o prêmio, quitando os atrasados 

ALERTA AOS  
TRABALHADORES

1. O Prêmio Assiduidade vai representar (para 
o pessoal da produção) R$ 324,00 (trezen-

tos e vinte e quatro reais) a mais, por ano. E, para 
o pessoal da Administração que ganhe os mesmos 
R% 900,00, vai representar R$ 216,00 (duzentos 
e dezesseis reais). AO ANO! Respectivamente  
R$ 27,00 ou R$ 18,00 POR MÊS!

2. Enquanto isso, o Desconto Assisten-
cial a favor do Sindicato é de 4% sobre 

o VALOR MENSAL, ou seja, R$ 36,00 (trinta 
e seis reais), APENAS UMA VEZ AO ANO! 

Dinheiro esse que dá ao Sindicato condições de 
atuar em defesa dos trabalhadores viajando a 
Mantena, por exemplo, para exigir que a RAB-
BIT pague corretamente o Prêmio Assiduidade e 
outros cláusulas. 

3. Conclusão – você recolhe ao Sindicato R$ 
36,00 (POR ANO) e o Sindicato garante 

a você R$ 324,00 ou R$ 216,00 (também por 
ano), em 12 parcelas mensais de R$ 27,00 ou 
de R$ 18,00. Em qualquer dessas duas contas, 
QUEM É QUE SAI GANHANDO? – VOCÊ!

mês a mês, ou seja, pagará um mês 
atrasado e o mês vigente, até pagar 
todos os atrasados. A quitação total 
acontecerá em fevereiro de 2016. 
A empresa está obrigada a remeter 
ao Sindicato os comprovantes de 
pagamento, mês a mês.

É UMA VITÓRIA DO SIN-
DICATO EM FAVOR DOS TRA-
BALHADORES! ACOMPANHA-
REMOS PASSO A PASSO O 
PAGAMENTO DESSES ATRA-
SADOS!

Quanto às outras cláusulas 
que a empresa se nega a cum-
prir, o Departamento Jurídico do 

Sindicato, apoiado pela FORÇA 
SINDICAL (central à qual somos 
filiados), pedirá fiscalização ao 
Ministério do Trabalho e, pos-
teriormente, acionará a Justiça, 
cobrando os atrasados com juros 
e correção monetária, além da 
multa também prevista na CCT.

É A PRIMEIRA VITÓRIA 
DO SINDICATO NA NOVA 
BASE TERRITORIAL. OUTRAS 
VIRÃO! Não deixem de denun-
ciar o descumprimento da Con-
venção. (Veja o telefone do DISK 
DENÚNCIA na página 2 deste 
jornal.) 

CONVÊNIOS

RABBIT, em Mantena, 
vai pagar atrasados

Além disso a empresa sofrerá fiscalização, pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, pelo descumprimento de outros 

itens da CCT-Convenção Coletiva de Trabalho

A RABBIT está tentando jogar vocês contra o Sindicato, usando para isso 
o Desconto Assistencial. Eles se “esquecem” de que o desconto é de 4% AO 

ANO, mas o Prêmio Assiduidade é de 3% (produção) ou 2% (administração), 
AO ANO! Vamos tomar como exemplo um salário de R$ 900,00 por mês. Mul-

tiplique esse valor pelos 12 meses do ano e vai obter o total de R$ 10.800,00. 

Então vamos fazer as contas:

Não caia na conversa fiada dos lambe-botas da RABBIT – o Sindicato é 
sua casa de lutas e de conquistas. Juntos vamos conquistar muito mais!


