
Sindicato comemora:
Maxion Condo pagará
abono de fim de ano

Os sindicatos são os legítimos re-
presentantes dos trabalhadores
nas negociações com as empresas.
É tem como principal tarefa lutar
para manter direitos já conquista-
dos e para ampliá-los.
Historicamente, cada um dos avan-
ços alcançados pelos trabalhado-
res foram fruto de intensa
mobilização coletiva. Foi dessa
maneira que os sindicatos fizeram
história e trouxeram para o mundo
do trabalho muitas das principais
conquistas que hoje são benefíci-
os dos trabalhadores, como o vale-
refeição, o vale-transporte, o 13º
salário, a jornada específica e a
PLR, entre tantos outros.
Veja algumas boas razões para se
sindicalizar: os sindicatos lutam por
condições dignas de trabalho e pela
ampliação do mercado de trabalho;
negociam as reivindicações das ca-
tegorias junto aos empregadores
públicos e privados; trabalhador
sindicalizado tem direito garantido
de assistência jurídica, seja indivi-
dual ou coletiva; para implantar o
banco de horas, a empresa tem, por
força da Convenção Coletiva nego-
ciada pelos sindicatos, que se sub-
meter às regras instituídas para pro-
teger os direitos dos trabalhadores;
tem direito a descontos em institui-
ções de ensino, lazer, esporte, saú-
de e outras, que o sindicato tenha
convênio; negocia duramente por
melhores salários, vales e todas as
outras cláusulas que envolvam va-
lores monetários; de acordo com a
Consolidação das Leis do Trabalho,
só o sindicato pode negociar e assi-
nar a PLR.

SEJA SINDICALIZADO E FORTA-
LEÇA A LUTA POR SALÁRIOS

DIGNOS E A GARANTIA DE DIREI-
TOS DOS TRABALHADORES.

Durante reunião entre os re-
presentantes do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
e da Maxion Condo, ficou garan-
tida a conquista do abono de
fim de ano no valor de R$ 1.000
a todos os funcionários. O va-
lor será pago no próximo dia 15
| dezembro.

A direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos reafirma que essa con-
quista só foi possível pela con-
fiança, apoio e união de todos
os trabalhadores nesta dire-

Qual a
importância

do sindicato?

“Essa  conquista é fruto da confiança no
sindicato e da união dos  trabalhadores”

toria. “O nosso empenho é
sempre na busca de formas de
valorização dos trabalhado-
res. Sabemos que foi um ano
de incertezas, muito difícil,
que exigiu mais esforço e de-
dicação de todos. Os traba-
lhadores podem ter certeza
que a nossa luta sempre será
no se nt i do d e g ar an ti r
melhorias nos salários e nas
condições de trabalho. Apro-
veitamos para agradecer a
confiança e a certeza de que
estamos no caminho certo”.

Conheça as novas parcerias do sindicato


