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Trabalhadores aprovam nova

Convenção Coletiva
FFFFFoi na assemboi na assemboi na assemboi na assemboi na assembleia  do dia 26,leia  do dia 26,leia  do dia 26,leia  do dia 26,leia  do dia 26, no Sindica no Sindica no Sindica no Sindica no Sindicatototototo

Trabalhadores nas empresas
metalúrgicas (Simees), de
oficinas de pintura e funilaria
(Sindifupi*) e de distribuição
de  produtos siderúrgicos
(Sindisider), que têm data-base
em abril, aprovaram em
assembleia realizada no dia 26,
no Sindicato a renovação da
Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT).

Poderia ser melhor, mas valeu a participação

  Na primeira proposta
apresentada pelos patrões, os
trabalhadores rejeitaram por
unanimidade na assembleia do
dia 12/05, no Sindicato.
  O Sindicato levou o resultado
dos metalúrgicos para os
patrões e, depois de nova
negociação chegou-se a
proposta que foi aprovada.
(Veja ao lado)

- Reajuste Salarial: 11,73%
(retroativo à 1º de abril)
- Piso salarial: R$ 1.900,00
- Vale Refeição/Alimentação:
  R$ 33,50 p/dia (quem
recebe acima, acrescenta-
se 11,73%)
- Participação nos Lucros e
Resultados (PLR):R$
1.000,00 em duas vezes
1ª parcela até 30/09/2022 e
2ª parcela até 31/03/2023.

  A Campanha Salarial acabou,
mas os problemas e as
discussões por melhores
condições de trabalho não. O
trabalho do Sindicato continua.
  Se na empresa que você
trabalha tem algum problema,
entre em contato
imediatamente com o
Sindicato. É só ligar: 3226-
3577.
  Um Sindicato forte se faz com
a participação de todos os
trabalhadores.

  O reajuste salarial podia ser
melhor. A Convenção Coletiva
poderia ser também. Ou seja,
tudo pode ser sempre melhor.
Basta que os principais
interessados, os trabalhadores,
estejam presentes na luta.
  O tamanho das conquistas
numa campanha salarial é
reflexo da participação e
envolvimento dos
trabalhadores, de todos.
  E nada na vida se conquista
sem luta e sem participação.
Ano que vem tem mais.

CAMPANHA SALARIAL

O Sindicato lembra
mais uma vez aos
trabalhadores que o
reajuste aprovado é
retroativo a 1º abril,
data-base da categoria.
Não recebeu? Ligue
para o Sindicato: 3226-
3577.

*O Sindicato infoma que a proposta do piso salarial do Sindifupi é a seguinte:
- Empresas com até 15 trabalhadores: R$ 1.723,49
- Empresas acima de 15 trabalhadores: R$ 1.900,00

CAMPANHA SALARIAL

metalúrgicas
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Telefones dos diretores do Sindicato (Plantão: 3226-3577) - Gato: 99716-8512 - Cascatinha: 99141-7684 - Maicon: 98185-2928 - Ramiro: 98856-6245 -

Elton: 98185-2929 - José Luiz: 98185-2888 - Lobo: 99104-1382 - Fernando: 99136-8963 - Julio: 99105-4037 - Humberto: 99716-8511 - Luizão: 99136-3319 -

Ismael: 99136-6757 - Edson: 99136-6397 - Ivan: 98117-7109 - Dilson: 99721-2585 - Matheus: 98850-7577.

CTM - Trabalhadores aprovam
reajuste salarial
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ATLANTIS - Rep. de Cont.
CREMONT
ATLANTIS - Rep. de Cont.
ATLANTIS - Rep. de Cont.
ATLAS SCHINDLER
ATLAS SCHINDLER
ATLAS SCHINDLER
CTM USINAGEM
COIMBRA
NAVE BRAS
JSANTONIO&ANTONIO
DAICON COM. MONT.
KAN ESTALEIRO
MARVAL Rep. de Cont.
ALVA ENGENHARIA
PERFIBRAS
VEGA  AMARAL
ALEXANDRE VENCESLAU

Av. Bandeirantes, 580 - Santos
Área portuária - Santos
R. Boris Kauffmann - Santos
Santos Tank - Santos
Bertioga
Santos
Praia Grande
Cubatão
Santos
Santos
Santos
Santos
Guarujá
Santos
Santos
Santos
Santos
Santos

Sindicalização*, um passo importante para fortalecimento da luta

Dia Empresa Local

*Obs.:Informarmos que a sindicalização é realizada no início da jornada de trabalho.

O Covid-19 ainda
não acabou
  Com o olhar mais desatento ao dia
a dia das ruas, a gente pode se levar
à ideia de que a pandemia da Covid-
19 acabou.
  Boa parte dos brasileiros parecem estar
vivendo dias de total tranquilidade, com
a liberação do uso de máscaras em
ambientes abertos e fechados.
  Mas não. O perigo da pandemia
ainda existe e a gente nota que é só
liberar um pouco e já começam a
aumentar o número de casos.
  Por isso é importante manter as
medidas de prevenção como o uso
de máscaras,  alcool em gel e evitar
aglomerações.

CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - A Contribuição Negocial é um auxílio de grande importância para o Sindicato,
um valor que ajuda a custear as despesas da Campanha Salarial. Ela corresponde a 03 (três) mensalidades sindicais
de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) cada à serem descontadas dos salários dos trabalhadores não associados nas
folhas de pagamento dos meses de junho/2022, julho/2022 e Agosto/2022.e repassadas ao sindicato.
Parágrafo primeiro: fica estabelecido o dia 10 de junho de 2022 (sexta-feira), para os trabalhadores que não
concordarem com esta contribuição, apresentarem carta de oposição de forma manuscrita em 02(duas) vias, à ser
protocolada na secretaria da entidade sindical profissional, situado na Av. Ana Costa, 55, Vila Mathias, em Santos
no horário das 8h às 18h.
Parágrafo segundo: os trabalhadores que se associarem ao sindicato até 09/06/2022 (quinta-feira),  estão
desobrigados da Contribuição negocial.

   Em assemleia realizada no
dia 25 de maio, no Sindicato,
trabalhadores na CTM -
Usinagem e Manutenção,
aprovaram a proposta para o
Acordo Coletivo de Trabalho
(2022/2024) encaminhada pela
empresa. Veja o resultado
abaixo:
1) Piso salarial: R$ 1.900,00
2) PLR: R$ 900,00, sendo o
pagamento da primeira parcela

de R$ 450,00 em dezembro de
2022, e a segunda de R$ 450,00
em março de 2023.
3) Vale Alimentação: R$ 500,00
a partir de 01/06/2022.
4) Reajuste salarial: 12% (doze
por cento), retroativo a 1º de
abril de 2022.
  O salários corrigidos a partir
de 1ºde junho e as diferenças
de abril e maio de 2022 serão
pagas até 05 de julho de 2022.

  Nesses tempos de ataques ainda
maiores dos patrões e dos governos
à classe trabalhadora, ficou muito
mais claro ver a importância de ter
um Sindicato que não abaixa a cabeça
para patrão e para governos e que
organiza a luta nos locais de trabalho
e nas ruas por melhores condições de
trabalho, salários e direitos.
  Por tudo isso é muito importante seguir
ampliando a sindicalização, pois quanto
mais sócios ao Sindicato mais força tem
a nossa luta dentro da empresa.
  Se você ainda não é sócio, pegue
a ficha de sindicalização com os
diretores do Sindicato durante a
distribuição do boletim ou vá até a
sede ou subsedes do Sindicato.


