
Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

FFFFFiliado a:iliado a:iliado a:iliado a:iliado a:

1 – Qual a empresa que você trabalha? E há quanto tempo
está na empresa?
___________________________________
2 - Identifique abaixo a sua faixa etária:

(    ) 18 a 25 anos       (    ) 36 a 45 anos
(    ) 26 a 35 anos        (    ) acima de 45 anos

3 - Qual sua faixa salarial?
(    ) R$ 750 a R$ 1.500
(    ) R$ 1.501 a R$ 2.500
(    ) R$ 2501 a R$ 3.500
(    ) R$ 3.501 a R$ 4.500
(    ) Acima de R$ 4.500

4 – Você sofre pressão de sua chefia?
(     ) não   (     ) sim. Qual tipo?___________

CAMPANHA SALARIAL 2014

Sindicato consulta sobre
campanha salarial 2014

5 – Quais pontos de reivindicação que você gostaria que
entrasse na pauta de negociação?
___________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
6 – Cite os principais problemas enfrentados pelos trabalhadores
da sua empresa.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
7 - Você é sindicalizado?

(      )   sim     (      ) não

Participe da campanha salarial dando sua opinião sobre o que o
sindicato deverá reivindicar na mesa de negociação. Não esqueça

de devolver a pesquisa preenchida no horário de saída.
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F I CHA  DE  S INDICAL IZAÇÃO
Nome

Empresa    Data de admissão

End.                          Nº                 Comp.

Bairro                                                                 CEP

Cidade                                   UF            Tels.                        e-mail
Autorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dos MetalúrgicosAutorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dos MetalúrgicosAutorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dos MetalúrgicosAutorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dos MetalúrgicosAutorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dos Metalúrgicos

sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.
_______________________, _______ de ____________________ de ______.

____________________________________                                              ________________________________
    assinatura do trabalhador                                                                     diretor/funcionário responsável


