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Boletim informativo 25/03/2021.

NEGOCIAÇÕES 2021/2022
INFORMATIVO SOBRE O ANDAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES 2021/2022

Dia 12 de março de 2021 tivemos a 2ª
rodada de negociações e não foi fechado
nenhum acordo pois entendemos que a
proposta patronal não traria nem a reposição das perdas salariais do último ano.
Entendemos que o País e o mundo
encontram-se em uma situação de calamidade pública, mas não podemos deixar isso
causar mais perdas para os trabalhadores.
Na segunda rodada o Presidente do
Sindicato patronal se comprometeu a fazer uma reunião com a sua
categoria para tentar chegar a um acordo bom para ambas as partes,
porem por motivos de saúde não pode fazer essa reunião. Em contato
telefônico nos informou que iria
tentar fazer essa reunião na ultima
semana de março e nos informar a
data para realizarmos a 3ª RODADA
DE NEGOCIAÇÕES.
Assim que for marcado informaremos de imediato aos trabalhadores, e caso as medidas de distanciamento impostas pelo GDF sejam
JUNTOS SOMOS
flexibilizadas, convocaremos todos
MAIS FORTES
para participar da reunião.
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.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
PRÓPRIO DO SINDICATO
PARA O TRABALHADOR E SEUS DEPENDENTES

LIGUE E MARQUE SUA CONSULTA

(61) 4141-3431
(061) 98374-0136

PROFILAXIA (LIMPEZA E RASPAGEM) - CLÍNICA GERAL - PRÓTESE DENTÁRIA
ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL) - RESTAURAÇÃO COM RESINA
CIRURGIAS (EXODONTIAS INCLUINDO SISO, FENECTOMIA LABIAL E LINGUAL
ODONTOPEDIATRIA - CLAREAMENTO - APARELHO ORTODÔNTICO - URGÊNCIA

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?

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).

