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A negociação foi dura. Muitas

reuniões. Os patrões ameaçaram até

a não repor nem a inflação do perío-

do, de 6,66% (INPC). Mas o Sindicato

pressionou, foi pra cima e conquis-

tou a reposição da inflação e tam-

bém conseguiu aumento real nos sa-

lários e aumento melhor ainda para

os Pisos.

Ficou assim: Sinditêxtil, 7,5% de

reajuste e 8,5% nos Pisos; Sinditec,

7,75% de reajuste e 8% no Piso.

Nossa presidente Janete Fussi ava-

lia: “Não foi fácil. Os patrões endure-

ceram. Mas valeu a luta. Fechamos o

ano com chave de ouro, com bons

avanços salariais e sociais”.

Auxílio-creche - Melhoramos tam-

bém o auxílio-creche ou auxílio-babá.

O benefício vale para cada criança de

até um ano. Para o grupo Sinditêxtil,

o valor é de R$ 120,00; no Sinditec,

R$ 121,50.
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Sindicato garante aumento
real nos salários e nos Pisos

Subsede foi
reformada
Ótima notícia para os trabalhadores

de Sumaré. A nossa subsede foi total-

mente reformada e será reaberta em

dezembro. Agora, os trabalhadores

têm uma subsede nova e com todos os

serviços, como homologações e aten-

dimento jurídico. O endereço é rua Ipi-

ranga, 174, Centro. Mais informações,

no nosso site (www.sindfiatec.com.br)

ou ligue 3873.5475.

Férias têm de
ser pagas antes

Atenção: tem patrão dando férias

e só pagando dias depois. Não pode.

A lei manda pagar antes do início do

gozo das férias.
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• DIREITOS

••••• SUMARÉ

17/11 - Nosso advogado dr. Josias e a presidente Janete em negociação com o Sinditêxtil

17/11 - Negociação com o Sinditec

19/10 - Negociação com o Sinditêxtil
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Peredo e Altair, duas perdas sentidas para a categoria

A luta sindical não é fácil em ne-

nhum setor. No têxtil, porém, é

mais difícil.

Nosso segmento industrial, que

já foi uma potência na economia

brasileira, vem perdendo força, ca-

pacidade tecnológica e mercado,

principalmente para produtos chi-

neses e indianos.

O setor têxtil passa por dificul-

dades reais, mas tem patrão deso-

nesto que usa o pretexto da crise

pra negar direitos, pagar mal e ex-

plorar mais seus trabalhadores.

O Sindicato sabe o terreno em

que está pisando. Mas sabe, prin-

cipalmente, que a vida do trabalha-

dor têxtil é dura e precisa melho-

rar, com salários mais justos e me-

lhores condições de trabalho.

Disso, não abrimos mão!

AVANÇOS - O Sindicato busca

avanços e amplia a assistência à

categoria. Temos boas notícias para

você. Uma é a reabertura da nossa

subsede em Sumaré. Outra é a pror-

rogação do prazo para inscrições,

a fim de recebimento do material

escolar, na subsede Sumaré.

DIREITOS - Chamo atenção para

as mudanças positivas no aviso pré-

vio, que agora é proporcional ao

tempo de serviço na empresa. Peço

sua atenção também para as condi-

ções da concessão de férias e os de-

pósitos do Fundo de Garantia. E re-

comendo que você fique atento ao

pagamento do 13º salário. Conheça

seus direitos e evite prejuízos.

Janete Fussi

Presidente

• EDITORIAL• EDITORIAL• EDITORIAL• EDITORIAL• EDITORIAL

Aviso prévio pode ser de até 90 dias

Dia 20 de outubro de 2011 fez um

ano que nosso Sindicato perdeu um

de seus maiores colaboradores: o ex-

presidente José Peredo. Ele morreu

aos 78 anos. Outro companheiro que

nos deixou foi o nosso advogado dr.

Altair Veloso, que por muitos anos

defendeu os têxteis. Ele morreu dia

3 de março de 2010, aos 76 anos.

Nossas homenagens a estes valo-

rosos companheiros.

Os sócios do Sindicato da cidade

de Sumaré ainda podem fazer a ins-

crição para receber kit com materiais

escolares. As inscrições nas demais

cidades da nossa base já foram en-

cerradas. Nossa presidente Jane-

te Fussi explica: “Prorrogamos em Su-

maré porque a subsede ficou fecha-

da para reforma. É justo que os tra-

balhadores tenham prazo maior”.

A adesão é até o dia 20 de janeiro.

Os materiais escolares serão entre-

gues no início do ano letivo para to-

dos os sócios (de qualquer idade) e

seus dependentes de até 17 anos, que

estejam estudando. Informações, li-

gue 3873.5475.

Sindicato

trabalha

Presidente Janete entrega material escolar

Ex-presidente José Peredo Advogado Altair Veloso

As regras para o aviso prévio mu-

daram. E pra melhor. A Lei 12.506/11,

sancionada pela presidente Dilma

Rousseff, em vigor desde 13 de ou-

tubro, garante aviso prévio propor-

cional ao tempo de serviço.

O aviso pode chegar a 90 dias. O

prazo mínimo continua de 30 dias.

Agora, o trabalhador tem direito

a mais três dias por ano trabalhado.

A conta vale a partir do segundo ano

de empresa.

Por exemplo: se tem três anos de

empresa e é demitido, vai receber 36

dias referentes ao aviso. Atenção: a

É uma mudança boapro trabalhador!

proporcionalidade é só para fins de

direito do trabalhador. Se o patrão

demitir ou o empregado pedir demis-

são, mesmo que tenha muitos anos

de casa, o cumprimento do aviso nun-

ca pode passar de 30 dias.

Nosso advogado dr. Josias Veloso

afirma: “Como é uma lei nova, ainda

pode ter resistência de um patrão ou

outro. Mas estamos atentos e conta-

mos com as denúncias do trabalhador,

caso o patrão não respeite a nova re-

gra para o aviso prévio”. Informações,

ligue 3231.9044 ou acesse o nosso site,

o www.sindfiatec.com.br

Sumaré prorroga inscrições
para entrega de materiais

O Sindicato (sede e subsedes)

não funcionará de 19 de dezembro

a 7 de janeiro. Motivo: recesso.

Nossa presidente Janete Fussi ex-

plica: “Tivemos um ano de muito

trabalho. Fechar 2011 com aumen-

to e outras conquistas é motivo de

orgulho e nos dá a sensação de de-

ver cumprido. Feliz  Natal e um óti-

mo 2012 para todos os trabalhado-

res têxteis e suas famílias”.

Entraremos
em recesso
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Como todo ano, em 2011 não foram

fáceis as negociações da campanha sa-

larial. Os dois grupos patronais (Sin-

ditêxtil e Sinditec) não cediam, ofe-

recendo apenas 6% de reajuste nos

salários, sendo que a inflação do pe-

ríodo foi de 6,66% (INPC). Nossa pre-

sidente Janete Fussi comenta: “Com

essa proposta, não haveria acordo.

Mas pressionamos e vencemos a in-

transigência dos patrões”.

Resultado: aumento real nos salári-

os e aumento melhor ainda nos Pisos.

Veja como ficou: Sinditêxtil, 7,5% de

reajuste e 8,5% nos Pisos; Sinditec,

7,75% de reajuste e 8% nos Pisos.

Pisos - O Piso de admissão no gru-

po Sinditêxtil subiu de R$ 630,00 para

R$ 683,55; já o Piso de efetivação (que

Sindicato participa de reunião da Frente Nacional Têxtil
A Frente Parlamentar Mista para o De-

senvolvimento da Indústria Têxtil e de

Confecção realizou a terceira reunião itine-

rante dia 12 de setembro, em São Paulo. O

evento reuniu parlamentares, empresá-

rios e sindicalistas do setor.

Fomos representados pela presiden-

aumento do benefício foi de 20%, su-

bindo de R$ 100,00 para R$ 120,00. No

Sinditec, o valor melhorou 28%: su-

biu de R$ 95,00 para R$ 121,50. Vale

lembrar que, neste grupo, o benefí-

cio representa 15% do valor do Piso.

O auxílio-creche, ou auxílio-babá,

vale para trabalhadores têxteis com

filhos de até 1 ano de idade. Em caso

de gêmeos, o valor é o dobro. Essa

regra vale para os dois grupos patro-

nais da nossa categoria.

Convenção Coletiva - Nas negocia-

ções deste ano, também renovamos

os direitos garantidos pelas nossas

Convenções Coletivas. As Conven-

ções têm força de lei. Conheça seus

direitos. Mais Informações, acesse o

nosso site: www.sindfiatec.com.br

Festa reúne 350 crianças em Itapira
Dia 16 de outubro, grande festa

em Itapira, no Grêmio da empresa Mi-

nasa, reuniu mais de 350 crianças. Na

comemoração do Dia da Criança, to-

das crianças ganharam brinquedos e

se divertiram. No total, 600 pessoas

participaram da festa.

Mais uma vez, o Sindicato apoiou

a iniciativa do Grêmio da empresa

Minasa, que promoveu uma bela fes-

ta para as crianças. Foi um dia de mui-

ta alegria e confraternização.

Negociação com Sinditêxtil: ao centro, dr. Josias; à direita, presidente Janete

Como apoiadores, estamos parti-

cipando de dois campeonatos de fu-

tebol em Socorro: 3ª Copa Master

Água Branca (de veteranos) e o Cam-

peonato Socorrense. Em ambos,

apoiamos os times do Grêmio Re-

creativo Camisa 12. As finais estão

previstas para início de 2012. De mar-

ço a julho deste ano, participamos

de outra bela competição, o 1º Cam-

peonato Têxtil de Socorro. O cam-

peão foi o Estância Futebol Clube.

te Janete Fussi e o dr. Josias Veloso. A

Frente conta com 260 parlamentares,

entre deputados federais e senadores.

Todos os segmentos do setor cobraram

defesa comercial contra importações

desleais, fim da guerra fiscal, juros mais

baixos e estímulo às exportações.

Todo apoio
ao esporte

Janete entrega troféu ao Estância
Presidente Janete durante o evento

Diretora Sandra Regina da Silva e crianças na festa. E palhaçada: a garotada adorou

vale após 90 dias da data de admissão

na empresa) passou de R$ 701,80 para

R$ 761,45. No grupo Sinditec, o Piso

aumentou de R$ 750,00 para R$ 810,00.

Os aumentos valem a partir de 1º de

novembro, o que significa que as em-

presas terão de pagar, já em dezembro,

o valor atualizado.

Auxílio-creche - O auxílio-creche

também melhorou. No Sinditêxtil, o

Campanha salarial termina
com vitória dos trabalhadores
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Dinheiro das férias tem de ser pago
antes do período de descanso

Atenção: o pagamento das férias

tem de ser feito antes do início do

período de descanso. É direito seu.

Mas tem patrão que só paga depois

de iniciadas as férias. É errado!

Nossa presidente Janete Fussi re-

clama: “Não tem cabimento. O di-

nheiro deve ser pago antecipada-

mente pra que o trabalhador consiga

se programar e possa realmente des-

cansar. Mas quem é que consegue

descansar ou viajar sem o dinheiro

das férias? Não tem jeito!”

Se sua empresa atrasa o pagamen-

to das férias, procure o Sindicato. Vá

à nossa sede ou a uma das nossas oito

subsedes. Fale com nossos diretores

ou com o advogado, dr. Josias.

Informações - Na sede em Campi-

A lei estabelece uma série de crité-

rios para concessão das férias coletivas.

Conheça. Exija seus direitos.

De que forma podem ser concedi-

das férias coletivas na empresa?

Podem ser concedidas a todos os tra-

balhadores ou a setores da empresa,

para serem gozadas em dois períodos

anuais, nenhum deles inferior a dez dias.

Como deve proceder a empresa

que desejar conceder férias coletivas?

Ela deverá comunicar o Ministério do

Trabalho e Emprego, com antecedência

de 15 dias, enviando cópia da comunica-

ção ao Sindicato representativo da ca-

tegoria profissional e afixando cópia de

aviso nos locais de trabalho.

Como ficam os empregados admi-

tidos há menos de 12 meses?

As férias serão computadas propor-

cionalmente.

É possível o pagamento do abo-

no de férias, no caso de férias coleti-

vas?

 No caso de férias coletivas, o abo-

no de férias deverá ser objeto de acor-

do entre o empregador e o Sindicato

da categoria.

Campanha arrecada roupas e calçados em Amparo

nas ou nas subsedes: Águas de Lindóia,

Amparo, Artur Nogueira, Capivari, Ita-

pira, Pedreira, Socorro e  Sumaré.

Sede - A sede do Sindicato fica na

EMPRESA DEVE
OBEDECER

PRAZO

avenida Francisco Glicério, nº 1.314,

1º andar, sala 11, no Centro de Cam-

pinas. Os telefones são 3231.9044 e

3231.6654.

O depósito mensal do Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

é dever do patrão e direito do empre-

gado. Portanto, se sua empresa não

deposita FGTS, avise o Sindicato. Li-

gue no telefone 3231.9044.

Cartão - Atenção: todo trabalha-

Confira o depósito do seu FGTS
dor pode ter o Cartão do Cidadão e

com ele tirar extratos do FGTS nos

caixas eletrônicos.

Como fazer? - Basta ir a uma agên-

cia da Caixa Econômica Federal, le-

vando Carteira de Trabalho. O Cartão

é grátis. Tire o seu!

13º salário
inclui a média

 das horas extras

Utilize nossos convênios. Ganhe descontos e vantagens!
O Sindicato oferece ampla rede de convênios e serviços para sócios e dependentes, com descontos e

vantagens. Informe-se na sede ou nas subsedes. Veja relação completa no site: www.sindfiatec.com.br

O valor do 13º salário deve incluir

a média das horas extras. E não pode

ser pago por fora. O pagamento deve

ser feito no holerite.

A direção da subsede de Amparo

promoveu este ano, na cidade, a Ter-

ceira Campanha do Agasalho. O re-

sultado foi bastante satisfatório,

conforme informam nossos direto-

res Luis Antonio Benedete e Edilaine

Cristina Bortolotti.

Milhares de peças - Entre maio e

junho, milhares de peças, como blu-

sas de lã, camisas, camisetas, calças,

Fique
atento!
É lei!

pares de meia e calçados, foram ar-

recadados. O material coletado foi

entregue para Benedito Rodrigues

(de camiseta azul na foto), da igreja

Assembleia de Deus. Em 2009 e 2010,

o material arrecadado foi entregue

para a igreja católica.

Informações - Utilize nossa sub-

sede de Amparo. Mais informações,

ligue 3807.6281.À esquerda, diretores Luis e Edilaine


