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O sindicato decidiu intensificar a
campanha de filiação para enfren-
tar os prejuízos da reforma traba-
lhista, que teve como principal
objetivo o enfraquecimento da luta
dos trabalhadores. Entre eles, o fim
da obrigatoriedade do imposto
sindical.

Todos sabem que o trabalhador,
independente da categoria a que
pertence, contribuía com o valor
referente a um dia de trabalho, uma
vez por ano. Agora, após a reforma,
esse desconto que era feito dire-
tamente na folha de pagamento
passou a ser facultativo.

Essa questão tem sido pautada
por muitos advogados, principal-
mente, os sindicais que defendem
que a cobrança deve continuar
como nos anos anteriores. Existem
também a possibilidade de ser
decidida por meio de assembleia,
após publicação de edital ou de
comunicados.

O que importa ao trabalhador é
saber que a partir de agora, com o
fim do imposto sindical, os bene-
fícios das negociações dos acordos
coletivos só valerão para os associ-
ados. Compare o custo e o bene-
fício que o sindicato proporciona ao
trabalhador e suas famílias.

Rumo ao acordo
coletivo 2018/2019

CAMPANHA SALARIAL 2018

A partir de amanhã, o sindicato estará
dando os primeiros passos rumo ao
acordo coletivo. Será iniciada a
consulta entre os trabalhadores para
a elaboração da pauta. Em seguida,
serão marcadas as assembleias para
aprovação da mesma.

Este ano, o sindicato vai realizar a
campanha salarial em um cenário
mais favorável. E, mesmo com a
projeção do INPC abaixo de 3%, o
sindicato entende que é preciso

buscar as perdas salariais, acumu-
ladas nos últimos anos, e avanços
nas cláusulas dos benefícios.

O sindicato pede aos trabalhadores
que preencham a pesquisa (abai-
xo). Amanhã, o sindicato estará
recolhendo na portaria da empresa.

Canais de comunicação:
www.sindmetalsf.org.br, e-mail:
sindmetalsf@sindmetalsf.org.br
ou pelo tel.: 24 2102.2833.

Amanhã, de 6h30 as 12h30, o
sindicato estará com sua equipe na
portaria da Cinbal/Masafer, à dispo-
sição dos trabalhadores, para sindi-
calizar e esclarecer dúvidas sobre o
sindicato. Aos interessados, basta
preencher a ficha de sindicalização e
devolver ao sindicato.

O sindicato cumpre um importante
papel social. Além de negociar
salários, ele estabelece acordos
coletivos, busca melhorias nas

condições de trabalho, luta pela
ampliação dos benefícios, oferece
serviços indispensáveis como assis-
tência jurídica, assistência médica e
odontológica e convênios com em-
presas que oferecem descontos para
associados.

Mas sem investimentos nada disso
seria possível. É por isso que o
sindicato conta com a contribuição
mensal de 1% do salário dos
trabalhadores.

ASSEMBLEIA HOJE, QUARTA-FEIRA (28/2), ÀS 17 HORAS, NA SEDE DO SINDICATO (RUA
GUSTAVO LIRA, Nº 9 - CENTRO - VR). PAUTA: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PARTICIPE!

É preciso
fortalecer
o nosso
sindicato

Um dia de
sindicalização

Amanhã, o sindicato vai estar na
portaria da empresa, à disposição dos

metalúrgicos para sindicalização



TEL. 24 3342.1220

RUA 26, Nº 90 - VILA SANTA CECÍLIA - VR

Cite as principais reivindicações que você quer que o sindicato inclua na pauta de
reivindicação para o Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019:

Qual a empresa que você trabalha?
Qual a sua função?                                  Quanto tempo você está na empresa?

CAMPANHA SALARIAL 2018 - PESQUISA
Sindicato ouve metalúrgicos para elaborar a

pauta de negociação do acordo coletivo 2018/2019

APÓS PREENCHER, ENTREGAR A UM DOS REPRESENTANTES DO SINDICATO.


