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Trabalhadores e trabalhadoras vão discutir e
aprovar a pauta de reivindicações da campanha
salarial/2018; a nossa data-base é 1º de maio

Agora é prá valer. Vai começar
mais uma campanha salarial dos
trabalhadores e trabalhadoras da
Sanasa. A data-base é 1º de maio.
E neste ano vamos negociar a renovação de todas as cláusulas do
Acordo Coletivo de Trabalho.
O primeiro e mais importante
passo de uma campanha salarial
é a aprovação da pauta de reivindicações que será apresentada à
diretoria da Sanasa. Se, de saída,
a categoria comparece em massa,
numa clara disposição de lutar
pelos seus direitos, o processo ne-

gocial pode ficar mais tranquilo e
imune à enrolação.
Por isso, a direção do Sindae
convoca todos os trabalhadores e
trabalhadoras da Sanasa para participarem de uma importante assembleia nesta sexta-feira, 13 de
abril, às 17:30 horas em primeira
convocação, e às 18 horas em segunda convocação, no Sindicato
dos Frentistas de Campinas, que
fica na Rua Regente Feijó, 95,
centro. Marque na sua agenda e
participe.
Vale lembrar, ainda, que esta

será nossa primeira campanha
salarial sob a nova legislação trabalhista, em vigor no país desde
11 de novembro do ano passado.
E não sabemos quais os seus impactos sobre as negociações trabalhistas.
Uma coisa, porém, os trabalhadores e trabalhadoras não devem
esquecer: só a nossa mobilização
garante a manutenção dos nossos
direitos e o avanço sobre novas
reivindicações. Sua presença na
assembleia é fundamental.
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Agora ficou mais fácil sindicalizar-se

O trabalhador e a trabalhadora da Sanasa não precisam mais
preencher papel à caneta para ficar sócio do Sindae. Agora, basta acessar o site da entidade na
internet
(www.sindae.org.br),
preencher o formulário que foi
reformulado e dar o comando de
enviar. Pronto, você já se sindicalizou.
Um dirigente sindical irá até o
seu local de trabalho com a ficha
impressa e também a autorização

Já declarou
seu Imposto
de Renda?

para o desconto em folha de pagamento da mensalidade (equivalente a 1,5% do salário-base,
com um teto de R$ 133,73) para
você assinar. Sindicalizar-se significa reconhecer a importância e
o papel do sindicato na sua vida.
É admitir que, sem ele, não teríamos os direitos e conquistas que
temos hoje.
Para que você possa entender a
importância de ser sindicalizado,
primeiro deve compreender o que

é um sindicato: Sindicato é uma
associação de pessoas que fazem
parte de um mesmo segmento trabalhista. Seu objetivo principal é
a defesa dos interesses econômicos, profissionais, sociais e políticos de seus associados.
Portanto, o sindicato é uma
ferramenta de luta que serve tanto para organizar os trabalhadores
como representar para encaminhar as suas reivindicações. Sindicalize-se! E fortaleça o Sindae.

EXPEDIENTE

O prazo para declarar o
imposto de renda termina no
dia 30 de abril. Você já declarou o seu? Não? O que está
esperando? Evite atropelos.
Não deixe para a última hora.
Há muitos anos que a Receita
Federal não prorroga o prazo, que começou no dia 1º de
março.
Deve declarar o IR obrigatoriamente todos os trabalhadores que tiveram rendimentos superiores a R$ 28.559,70
no ano-base 2017.
O profissional contratado
pelo Sindae para, gratuitamente, auxiliar os associados,
atende diariamente na sede
da entidade, das 9 às 12 horas; e a partir das 16 horas.
Os não sócios também podem
utilizar os serviços, mas, antes, devem combinar o valor
com a pessoa.
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