
 Dias de luta estão chegando, como todos sabem o sindicato patronal quer retirar direitos dos 
trabalhadores, inclusive retroceder o valor do ticket para R$ 15,00 e  0% de reajuste salarial, essa 
proposta está no ofício encaminhado pelos patrões.
 Sabemos das necessidades da nossa categoria, dos anseios e do sofrimento dos trabalhadores 
para sobreviver, jamais aceitaremos esse retrocesso, iremos lutar até o fim para garantir o mínimo 
de dignidade para todos da nossa categoria. É um ano atípico, sabemos que a pandemia afetou vários 
setores, mas não podemos aceitar migalhas e retrocesso e menos ainda que os patrões usem esse 
momento difícil de saúde publica que o mundo está passando, para justificar a retirada de direitos.
 Está passando da hora do empresário reconhecer que nós trabalha-
dores que sustentamos o seu padrão de vida, nós que estamos na linha de 
frente fazendo a empresa prosperar, nós que arriscamos nossas vidas 
durante toda essa pandemia e porque nós não merecemos reajuste?
 Não queremos migalhas, o patrão não está fazendo nenhum favor 
para nós quando trabalhamos pra ele, ele precisa de nós, precisa do nosso 
suor, da nossa força e competência e não aceitaremos de braços cruzados 
essa tentativa de reduzir nossos salários e ticket. 
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NEGOCIAÇÕES 2021/2022

REAFIRMAMOS O NOSSO COMPROMISSO COM A CATEGORIA DE MANTER TODOS INFORMADOS ATRAVÉS DE 
BOLETINS INFORMATIVOS, NOSSO SITE INSTITUCIONAL, E-MAIL OU LIGUE NOS TELEFONES DO SINDICATO.

Boletim informativo 24/05/2021.

AUDIÊNCIA MARCADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO
ASSIM QUE RECEBEMOS A PROPOSTA MESQUINHA DO SINDICATO PATRONAL 

COM  A RETIRADA DE DIREITOS, DE IMEDIATO PEDIMOS A MEDIAÇÃO DO MPT 

(MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO) E NÃO VAMOS ACEITAR ESSES 

DESMANDOS PATRONAIS. VAMOS LUTAR E LUTAR MAIS PARA OS 

TRABALHADORES SAÍREM VITORIOSOS DESSA NEGOCIAÇÃO.

A AUDIÊNCIA SERÁ VIRTUAL E ESTÁ MARCADA 

PARA DIA 07 DE JUNHO DE 2021, ÀS 14:40HS

MIGALHAS NÃO !



1 – TRABALHADORES SINDICALIZADOS GANHAM MAIS E TÊM MAIS BENEFÍCIOS. (Quanto maior o numero de 
trabalhadores filiados o sindicato fica mais forte e tem como lutar melhor nas campanhas salariais para reajustes melhores e garantias 
de direitos conquistados) 

2 – TRABALHADORES ORGANIZADOS EM SINDICATOS TEM LOCAIS DE TRABALHO MAIS SEGUROS. (Um sindicato forte, 
cobra mais e está mais presente nas empresas  exigindo o cumprimento das normas de saúde e segurança no trabalho)

3 – ATUAÇÃO DOS SINDICATOS DIMINUI A ROTATIVIDADE DE TRABALHADORES. (O sindicato conquista benefícios e 
direitos na convenção tornando aquela atividade mais atrativa para os trabalhadores 
diminuindo as demissões e a rotatividade)

4 – FISCALIZAÇÃO DOS SINDICATOS GARANTEM QUE DIREITOS 
TRABALHISTAS SEJAM RESPEITADOS. (O poder público não consegue fiscalizar os 
locais de trabalho, já o sindicato esta presente diariamente nos locais e em contato direto 
com os trabalhadores, ouvindo, orientando e cobrando o cumprimento da legislação 
trabalhista )

5 – TRABALHADORES SINDICALIZADOS TÊM ACESSO BENEFÍCIOS 
EXCLUSIVOS. (O sindicato, alem dos direitos e benefícios da Convenção coletiva, oferece 
uma serie de convênios para os trabalhadores, convênio medico e odontológico, parceira 
com clubes, escolas  e tudo mais que for do interesse dos trabalhadores e dos seus 
familiares).

5 MOTIVOS PARA SER SÓCIO DO SINDICATO
Essa é a duvida que tem deixado trabalhadores intrigados. Mas por que eu preciso estar filiado? O que 

o meu sindicato faz por mim? Se eu não for sindicalizado o que estarei perdendo? 

VAMOS A LUTA POIS COM 
ESSA PROPOSTA NÃO DÁ!!

RESPEITO AO TRABALHADOR,
NÃO QUEREMOS MIGALHAS!!

CONFIRAM A NOTIFICAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO

MIGALHAS NÃO!
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