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Sindicato patronal nega reivindicações e categoria negociará
individualmente com as fábricas de artefatos de borracha

ais uma vez, o sindicato patronal demonstrou
que não está nem aí para os trabalhadores
e trabalhadoras do setor de artefatos
de borracha. Mesmo após diversas rodadas de
negociação e muita discussão, a entidade que
representa as empresas não aceitou as justas
reivindicações dos companheiros e companheiras.
Desta forma, o Sindicato da Borracha negociará
acordo da campanha salarial 2018 da categoria
individualmente com as fábricas. A data-base é
1º de junho.
A pauta de reivindicações foi aprovada em
seminário realizado na Praia Grande (SP) nos
dias 14 e 15 de abril. A atividade contou com

a presença maciça de borracheiros de diversos
locais do País.
A partir de agora, os diretores do Sindicato
estarão em contato direto com os donos das
empresas para que os acordos sejam fechados e os
trabalhadores sejam valorizados como merecem.
Entre os pedidos que constam na pauta estão
reposição inflacionária, aumento real, PLR, cesta
básica e novo piso salarial.
Companheiro e companheira, agora o momento
é de luta! Nunca foi fácil para nós alcançar
novas conquistas, mas, com união, sabemos que
podemos exercer pressão sobre os patrões e
vencermos mais esta batalha!

REIVINDICAÇÕES – CAMPANHA SALARIAL 2018
- Data-base da categoria: 1º de junho;
- Reposição da inflação do período (1º de junho de 2017
a 31 de maio de 2018) e 5% de aumento real;
- Piso de R$1.800,00 (reajuste de quase 20%);
- Cesta básica de 25 kg;
- PLR (artefatos de borracha): valor do piso da categoria;
- Manutenção do contrato coletivo de trabalho (todas as
cláusulas do acordo coletivo, inclusive a cláusula que proíbe a terceirização nas fábricas);
- Homologação dos trabalhadores e trabalhadoras na sede do Sindicato.
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RECADASTRAMENTO DE
SÓCIO E SINDICALIZAÇÃO
Companheiro (a) que ainda não realizou seu recadastramento de sócio ou não se
sindicalizou pode procurar um dos diretores do Sindicato dos Borracheiros na empresa.

OUTRAS INFORMAÇÕES: (11) 3292-6100
ACESSE NOSSO SITE E NOSSO FACEBOOK
WWW.SINTRABOR.ORG.BR
@SINTRABOR

NÃO
LUTE
SOZINHO!

SÓCIO DO SINDICATO CONTA COM VÁRIOS BENEFÍCIOS
ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO
Tem à disposição gabinetes
odontológicos em todas as
sedes.

ATENDIMENTO
JURÍDICO
O nosso departamento
jurídico é composto por
uma equipe especializada
à disposição dos sócios
para orientações, defesa
e abertura de processos
trabalhistas, cíveis e
previdenciários.

CONVÊNIOS
O Sindicato possui convênio
médico parcial para sócios,
sócias e dependentes. Há
ainda os convênios que
garantem descontos nas
mensalidades em diversas
escolas e universidades
(veja em nosso site).

LAZER

O companheiro e a companheira também precisam de momentos para relaxar e ficar com a
família. São duas opções: o Clube de Campo (São Bernardo) e a Colônia de Férias (Praia Grande).

CLUBE DE CAMPO

L

ocalizado às margens da represa Billings, em São Bernardo
do Campo, o espaço tem quiosques com churrasqueiras,
salão de festa, restaurante, quadra coberta, vestiários e
estacionamento. Além disso, existem locais para pescaria e
belíssimas paisagens.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELO WHATSAPP: (11) 99738-5082
ENDEREÇO: ESTRADA VELHA CAMINHO DO MAR, 7300 – KM 35,5 – RIACHO GRANDE – SÃO BERNARDO (SP).

COLÔNIA DE FÉRIAS

O

trabalhador e a trabalhadora que preferem curtir praia contam uma completa infraestrutura em Praia
Grande. Restaurante no local, estacionamento, salão de jogos, quartos equipados com TV e ventilador.

INFORMAÇÕES PARA RESERVA: (11) 3292-6100
ENDEREÇO: AVENIDA DOS SINDICATOS, 433 CIDADE OCEAN – PRAIA GRANDE (SP)

