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Diretoria

Efetivos Suplentes

Diretoria convoca os trabalhadores para uma 

grande reflexão sobre as eleições 2018

OUTUBRO DE 2018

Nos próximos dias 07 e 28 
de outubro (1º e 2º turno), 
todos os brasileiros têm 

uma missão muito importante: 
eleger os seus representantes 
para os próximos quatro anos. 
Neste ano, devemos votar para 
deputado estadual, federal, go-
vernador, dois senadores e presi-
dente da república. A Diretoria do 
SINTRACIMENTO tem a respon-
sabilidade de, neste momento 
decisivo para o futuro do nosso 
país, chamar os trabalhadores 

essas escolhas.
Primeiramente, 

gostaríamos de 

destacar a importância de votar. 
Apesar de todo descontenta-

-
cos, é só por meio do voto certo 
que podemos mudar essa reali-
dade. Anular o voto ou votar em 
branco só vai favorecer a per-
manência dos mesmos que já 
estão lá há anos sem fazer nada 
para melhorar.

Neste momento de cam-
panha, todos os candidatos 
dizem que são do povo, que 
estão ao lado do povo, mas as 

-
dos por estes mesmos 

políticos são total-
mente contra a 

SISTEMA PROTETIVO 
Não esqueça que as entidades sindicais fazem parte do Sistema 

Protetivo dos trabalhadores.

reforma trabalhista. Os mesmos 
que votaram a favor da reforma 
já estão comprometidos a votar 
a favor da reforma da previ-
dência que tem o objetivo de 
reduzir direitos.

Antes de ir votar pesquise 
sobre seus candidatos. Use os 

-

histórico que realmente seja a 
-

sua vida. Exemplo disso são os 
baixos salários, motivo de des-
contentamento de muitos tra-
balhadores. Porém, a culpa não 
é das empresas e nem das enti-
dades sindicais, mas sim de um 
governo que vem manipulando 
os números da economia e pre-

Vote consciente.
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Em nenhum momento foi 
tão necessária a união dos tra-
balhadores e das entidades sin-
dicais como agora!  Estamos num 
momento em que se discutem 
reformas com o objetivo de reduzir 
direitos e isso interfere no dia a dia 
de todos nós. Por isso, temos que 
nos unir e acertar bem na esco-
lha de nossos votos, não pode mos 
mais errar na urna, precisamos 
eleger políticos que realmente es-
tejam interessados na defesa dos 
nossos direitos já adquiridos.

Aqui no Paraná, a maioria dos 
políticos que estão em busca da 

água. Nessa manobra a con-
ta aumentou em mais de 100%, 
reduziram o consumo mínimo 

-
ma proporcionalidade. Com o 
argumento de promover o uso 
cons ciente, acabaram promoven-
do uma manobra que tem trazido 
grande prejuízo para o bolso da 

Então é isso que todos precisam 
entender. Não dá mais para acei-
tar político que não trabalha pelo 
povo, político corrupto, político 
que está há anos no poder e não 
faz nada para nos representar.

Palavra do Presidente 

do Sintracimento
Nilton Campos

Cesta básica: Em média, o valor de cada cesta é de R$ 150,00 mensal o que totaliza cerca de R$ 1.800,00 

por ano.

Cesta Natalina: Os trabalhadores com contrato vigente até 20 de dezembro têm direito a uma cesta natalina 

cujo valor máximo é de R$ 301,40, que será concedido à base 1/12 por mês trabalhado. 

Abono salarial: O SINTRACIMENTO tem garantido em Convenção Coletiva de Trabalho, a título de abono 

salarial 4,34% ao mês sobre o valor bruto recebido no semestre pelo respectivo empregado, excluin do da 

base de cálculo o valor recebido a título de décimo terceiro salário. O pagamento é dividido em 2 parcelas 

semestrais. A primeira deve ser paga até 10/03 e a segunda até 10/09 de cada ano. 

Para saber a vantagem dessa conquista o trabalhador deverá somar os 12 meses de recebimentos brutos, 

dividir por 12 e multiplicar por 52,08%.

Refeição: Fornecimento diário de refeição ou um vale no valor mínimo de R$ 16,80. Isso representa no ano 

um total de R$ 4.065,60.

Kit Escolar: Conhecido também como auxílio escolaridade é garantido um kit de material escolar para cada 

membro da família que estiver estudando. Importante destacar que o kit pode ser substituído pelo valor 

mínimo de R$ 50,81 por dependente. No site do SINTRACIMENTO você encontra os itens obrigató rios de 

cada kit. 

Convênio odontológico: Além do nosso consultório na sede, também temos parcerias com diversos con-

sultórios que oferecem serviços gratuitamente para associados e dependentes. Para consultar horários, 

entre em contato no telefone 3363-4497.

Reajuste salarial: Além de todas essas conquistas o SINTRACIMENTO também garante os reajustes sala-

www.sintracimento.org.br.

Principais 
conquistas

Governo manipula os números da inflação

O governo anuncia, frequen-
-

trolada no Brasil. Porém, no nosso 
dia a dia a realidade é bem di-
ferente. O exemplo mais claro de 

-
na, por exemplo, saltou da casa 
dos R$ 3 para quase R$ 5 em al-
guns períodos do ano.

Como o Brasil é dependente 

do combustível acaba interferin-
do diretamente no valor de todos 
os outros produtos que chegam a 
casa dos brasileiros. Se o com-
bustível está mais caro, automati-
camente o arroz, o feijão e o leite 
também. 

É preciso analisar também 
todo esse cenário na hora de de-
cidir o voto. Os nossos próximos 
representantes precisam tratar 

nossa economia.


