
ANO XXXI - Nº 716 www.sindae.org.br - Gestão 2016-2020Campinas, 01 de fevereiro de 2018

BRK-SUMARÉ

Com o fim da primeira cam-
panha salarial totalmente orga-
nizada pelo Sindae-Campinas na 
BRK-Sumaré (veja matéria nesta 
edição), as atenções se voltam ago-
ra para a campanha de fortaleci-
mento da entidade sindical e seu 
enraizamento nos locais de traba-
lho. E para isso, o gesto mais im-
portante é do próprio trabalhador. 
Como? Sindicalizando-se.

A direção do Sindae está orga-
nizando uma campanha de sindi-
calização na BRK-Sumaré. E nos 
dias 7 e 8 de fevereiro, quarta e 
quinta-feira, respectivamente, da 
semana que vem, dirigentes sindi-
cais estarão na empresa para sin-
dicalizar os trabalhadores. Será a 
oportunidade para você ajudar no 
fortalecimento da entidade sindi-
cal.

Campanha para fortalecer 
o Sindae. Sindicalize-se

Novos associados receberão kits de material escolar básico

Quem ficar sócio nesta campa-
nha terá direito a kits de material 
escolar básico equivalentes ao nú-
mero de dependentes que estejam 
cursando do 1º ao 4º ano e/ou do 
5º ao 9º ano. Você preenche a ficha 
de sindicalização, assina a auto-

rização para o desconto em folha 
da mensalidade sindical e leva, no 
ato, os kits. Confira abaixo o con-
teúdo de cada kit.

Para isso, o trabalhador deve 
apresentar, no ato da sindicaliza-
ção, declaração de matrícula, com 
indicação da série cursada, forne-
cida pela escola. 

A entrega de material escolar 
básico para sócios e seus depen-
dentes é uma prática do Sindae 
que já tem mais de dez anos. E 
ocorre numa época do ano em que 
o trabalhador sofre com despesas 
extraordinárias como, por exem-
plo, o pagamento de IPTU e IPVA. 
O material entregue representa 
um alívio para o bolso do associa-
do.
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O ato de se sindicalizar 
tem diversos signifi cados. 
De todos eles, o que tem 
maior expressão e consequ-
ências diretas para o próprio 
associado, é o do fortaleci-
mento da entidade sindical. 
Isso porque, ao fortalecer a 
representação do sindica-
to, também damos força às 
suas próprias ações: a luta 
pela manutenção das con-
quistas, pela ampliação de 
direitos já conquistados, 
pela dignidade e respeito do 
próprio trabalhador. 

O eixo principal da atuação do 
sindicato é, de fato, a luta por me-
lhores salários e condições dignas 
de trabalho. Mas, não é só isso. 
O seu papel pode, e deve, ir mais 
além. O Sindae, por exemplo, dis-
põe de uma série serviços voltados 
exclusivamente para os associados 
e seus dependentes: convênios com 
os mais diferentes estabelecimen-

A data-base dos trabalhadores 
da BRK-Sumaré é 1º de setem-
bro. E Acordo Coletivo de Tra-
balho atual foi o primeiro nego-
ciado integralmente pela direção 
do Sindae-Campinas. E até por 
isso mesmo, a expectativa entre 
os trabalhadores era grande.

A reposição salarial fi cou em 
3,5%. Embora o ACT tenha sido 
assinado no dia 30 de novembro, 
a sua vigência era 1º de setembro, 
por conta disso, os trabalhadores 

ACT garante reposição salarial, comissão da 
PLR e movimentação do plano de cargos

Este foi o primeiro acordo coletivo de trabalho negociado pelo Sindae na BRK-Sumaré
tiveram direito às diferenças sa-
lariais referentes aos meses de 
setembro e outubro. 

Estas negociações assegura-
ram também o direito dos traba-
lhadores da BRK à Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR). 
Foi constituída uma comissão, 
com representantes do Sindae, 
da empresa e todos próprios tra-
balhadores, para defi nir metas 
para apurar os resultados e os 
critérios de pagamento.

PLANO DE CARGOS
Com um baixo índice de repo-

sição salarial, a direção do Sindae 
buscou alternativas para garan-
tir melhorias salariais aos tra-
balhadores. Uma das saídas en-
contradas foi atualizar e aplicar 
de imediato o Plano de Cargos e 
Salários já existente na própria 
empresa. E os resultados foram 
positivos, com movimentações 
salariais para parcela expressiva 
dos trabalhadores. 

Por que fi car sócio do Sindae?

tos comerciais, departamento jurí-
dico estruturado, colônia de férias 
em Praia Grande, entre outros.
A VOZ DO TRABALHADOR

Muita gente ainda desconfi a do 
sindicato. Alguns chegam até mes-
mo a “bater no peito e dizer que ele 
mesmo resolve a sua situação com 
o patrão”. Nada mais equivocado e 
enganoso. O sindicato é a voz do 
trabalhador; ele fala por você. 

Quando a reivindica-
ção é de interesse geral 
como, por exemplo, a 
negociação do Acordo 
Coletivo de Trabalho, é o 
sindicato quem conduz as 
ações. São os dirigentes 
sindicais que organizam 
assembleia para aprovar 
as reivindicações e as en-
caminham ao patrão; e 
também pressionam para 
garantir a negociação de-
las.

E em tempos de nova 
legislação trabalhista, o sindicato 
se tornou ainda mais vital para o 
trabalhador. O princípio do “ne-
gociado sobre o legislado” só tem 
validade se houver a intermediação 
do sindicato. Se deixar para o pa-
trão, o trabalhador estará “no mato 
sem cachorro”.

Sindicalizar-se é a melhor forma 
para garantir o respeito aos seus di-
reitos. Fique sócio do Sindae. 


