
EDIÇÃO MARÇO 2018

ARAUCÁRIA, 05 DE MARÇO DE 2018

Só com o sindicato 
conseguiremos 
garantir o futuro 
para a classe trabalhadora

O Sindicato é garantia de defesa de todos os seus direitos!

Com as mudanças na reforma 
trabalhista, o sindicato ganha 
um novo papel, ainda mais 

importante. As negociações co
letivas, que poderão agora se so
brepor ao legislado, passam a ter 
um peso importantíssimo, assim 
o sindicato precisa estar forte para 
negociar.

O Sindicato cumpre um im
portante papel social. Além de ne
gociar salários, são estabelecidos 
acordos coletivos, buscando me
lhorar as condições de trabalho. 

Lutamos para a ampliação 
dos benefícios ao trabalhador e 
esta ação acaba estendendo so
bre as próprias necessidades das 
famílias.

Mas sem investimentos nada 
disso seria possível. É por isso 

que todo trabalhador, sindicalizado 
ou não, recolhe, uma vez por ano, 
a chamada Contribuição Sindical. 
Ela serve para manter e fortalecer 
o Sindicato, e para garantir que ele 
continue exercendo o seu papel.

O importante é saber que a es
trutura sindical apenas se manterá 
se houver a contribuição da cate
goria, sem contribuição não haverá 
mais sindicato nem a prestação de 
serviços.

A Contribuição Sindical, sem 
dúvida, é o caminho para a ma
nutenção e o fortale cimento do 
sindicato.

Ao optar por não pagar o im
posto sindical você estará privan
do o sindicato de sua atuação para 
defender os seus direitos em todos 
os aspectos.

Em função de manter e fortalecer a estrutura e a representativi
dade a todos os trabalhadores da categoria a comparecer na assem
bleia geral extraordinária.

Cabe a vocês trabalhadores, saberem disto e avaliarem a atuação 
do SINDIMONT em suas negociações e na prestação de serviços e 
dos benefícios a categoria. A sua voz é importante. Estamos falando 
de seu futuro.

ASSEMBLEIA GERAL
 EXTRAORDINÁRIA

07/03/2018 (Quartafeira)
1º Convocação 07h  2º Convocação 07h30min

LOCAL: R. Dr. Eli Volpato S/N – Bairro Chapada – Araucária, 
Paraná 

(PV5 da Petrobrás REPAR)

PAUTA:
1) Discussão e deliberação dos associados e não associados, 
para autorizarem prévia e expressamente o desconto da con
tribuição sindical, consoante preconiza nova forma estabele
cida nos artigos 578,579,582 e 602 da CLT, alterados pela Lei 
13.467/2017;   

2) Em caso de aprovação do item acima, discussão e delibera
ção sobre os procedimentos a serem adotados quanto á no
tificação aos empregadores da autorização prévia e expressa 
concedida.

Gilmar Carlos Lisboa
Presidente do Sindimont



Portanto, caso o trabalhador 
manifeste sua intenção de se afas
tar do movimento sindical, con
tribuirá com o enfraquecimento 
da categoria e consequentemente 
terão seus benefícios reduzidos ou 
retirados da convenção coletiva, 

Como a Contribuição Sindical é distribuída?
Os recursos arrecadados com a Contribuição Sindical garantem a continuidade das ativi

dades sindicais repassado ao sindicato e toda a sua estrutura funcional. Do total arrecadado, 
5% é destinado às confederações, 10% para as centrais sindicais, 15% para as federações, 
60% para o sindicato de base e 10% restantes para uma conta especial emprego e salário – uma 
conta mantida na Caixa Econômica Federal usada para custeamento de vários tipos de programas 
sociais a exemplo iniciativas de proteção ao trabalhador, como o essencial Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT). Isso significa que a Contribuição Sindical garante – além do funcionamento de 
entidades de classe – a existência de benefícios como o SeguroDesemprego.

tais como: Reajuste Salarial, Re
feição, Cesta básica, Cesta natali
na, Kit Escolar.

Relembramos que o SINDI
MONT ainda presta serviços so
ciais de muita importância, tais 
como:

Compare o custo 
com o benefício 
que o SINDIMONT 

proporciona a você e 
sua família relacionados 
a trabalhadores que não 
tem o apoio e o amparo 
de um sindicato.

Compare o que você recebe 
com o que você paga

* CCT: Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 (Registro MTE PR003400/2017) ** ACT: Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 (Registro MTE 
PR003113/2017  com empresas atuantes na Petrobrás REPAR e FAFEN) ***Comparativo baseado na função de Ajudante X Salário Minimo Decreto 9.255/2017
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EXPEDIENTE:
Sede: Rua Dr. Vital Brasil, 291  Estação  Araucária PR  Fone (41) 36430611
Sub Sede: Rua Ulisses Faria, 561  Centro  São Mateus do Sul PR  Fone (42) 35327879
www.sindimont.org.br  sindimont@sindimont.org.br

FILIAD0:

VERBAS
PISO SALARIAL
CESTA BASICA
DESCONTO ALIMENTAÇÃO
DESCONTO VALE TRANSPORTE 
INSS
DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
TOTAL MÊS

OUTROS BENEFICIOS 
KIT ESCOLAR
KIT NATALINO
CESTA BÁSICA
CONTRATO DE EXPERIENCIA
DIAS ABONADOS
ASSISTÊNCIA MÉDICA

H.E. SEMANAL
H.E. SABADO
H.E. DOMINGO
CAFÉ DA MANHA
SEGURO DE VIDA

*CCT SINDIMONT
 R$ 1.419,00 

 R$ 395,00 
 R$ 6,60 
 R$ 6,60 

 R$ 127,71 
 R$ 47,30 

 R$ 1.625,79 

*CCT SINDIMONT
MATERIAL ESCOLAR BASICO PARA ATÉ 3 FILHOS

R$ 251,00
R$ 395,00

30 DIAS + 30 DIAS
TERÇA DE CARNAVAL, 24/12 E 31/12

DEVERÁ CONCEDER ASSISTÊNCIA 
MÉDICA AOS TRABALHADORES

50%
50%

100%
EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR CAFÉ

R$ 41.340,00

**ACT SINDIMONT
 R$ 1.491,60 

 R$ 600,00 
 R$ 6,60 
 R$ 6,60 

 R$ 132,24 
 R$ 49,72 

 R$ 1.896,44 

**ACT SINDIMONT
MATERIAL ESCOLAR BASICO PARA ATÉ 3 FILHOS

R$ 381,00
R$ 600,00

45 DIAS
TERÇA DE CARNAVAL, 24/12 E 31/12

PLANO DE SAÚDE AOS TRABALHADORES E SEUS DEPEN
DENTES DESCONTANDO SOMENTE 25% DE COPARTICIPAÇÃO

65%
70%

130%
EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR CAFÉ

36 VEZES SALARIO BASE

***SEM SINDICATO
 R$ 954,00 

 R$    
 R$ 190,80 

 R$ 57,24
 R$ 76,32 

 R$    
 R$ 629,64 

***SEM SINDICATO
NÃO PREVÊ
NÃO PREVÊ
NÃO PREVÊ

ATE 90 DIAS
NÃO PREVÊ

NÃO PREVÊ
50%
50%

100%
NÃO PREVÊ
NÃO PREVÊ

Assistência Odontológica a 
você e seus dependentes; As
sistência Jurídica Trabalhista; 
sedes sociais como a Campes
tre, de Eventos, colônia de férias.

Não se esqueça que, ainda 
que você não utilize os serviços 

prestados pelo SINDIMONT, o 
sindicato lhe oferece um papel 
muito importante na sua vida 
profissional: defesa dos seus direi
tos conquistados por muitos anos 
de luta, por meio de convenção 
coletiva de trabalho e acordos.
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Associe-se e utilize 
os benefícios

COLÔNIA 
DE FÉRIAS 
A Colônia de férias é uma 
grande opção de lazer que 
o sindicato SINDIMONT 
oferece no litoral do Paraná 
aos associados. Aparta-
mentos amplos e bem es-
truturados, com garagens 
para automóveis, internet 
wifi, playground e já está 
disponível uma ampla 
piscina para adultos e uma 
piscina infantil. Todos os 
apartamentos são mobilia-
dos e prontos para receber 
os associados em qualquer 
período do ano, com ótima 
localização no município de 
Matinhos, litoral do Paraná.

SEDE CAMPESTRE
Os trabalhadores filiados ao SINDIMONT que ainda não conhecem 
a sede campestre, não podem deixar de usufruir do excelente es-

paço, local ideal para quem procura 
sossego e tranquilidade. Aproveite 
a oportunidade de descansar e 
curtir com toda a família. A sede 
campestre fica na área rural de 
Arau cária, hoje oferecemos pisci-
nas, quadra esportiva, vestiári-
os, sala de jogos, praça infantil, 
quiosques com churrasqueiras e 
tanques de pesca.
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RESERVAS O associado deve entrar em contato com a sede do 
Sindimont para efetuar a reserva. Reservas pelo telefone: (41) 3643-0611

SEDE DE 
EVENTOS
Localizado no bairro Campina 
das pedras em Araucária, a Sede de 
eventos oferece dois amplos salões 
de festas. O espaço conta com cozinha, 
mesas e cadeiras, banheiros e no salão 
01 conta também com uma churrasque- i-
ra, local ideal para realizar festas, aniversári-
os confraternizações e de mais eventos. A 
Sede de Eventos ainda conta com outras 
atividades para lazer, parquinho de diversão e 
playground ambos com cobertura, quiosques 
com churrasqueira, galpão para costela de 
chão, lanchonete com sala de jogos e o local 
contem um estacionamento amplo.

QUADRA DE
ESPORTES
Duas quadras de futebol sintéticas que possuem uma 
exce lente estrutura e estão localizados em nossa sede de 
eventos. As quadras lhe propõem a prática saudável de um 
jogo de futebol, tendo vestiários a disposição, além dos 
quiosques e churrasqueiras para seus amigos e familiares.

OUTROS
BENEFÍCIOS
Clinica odontológica, clinico geral, 
oftalmologista, assistência jurídica 
trabalhista e previdenciária, cesta na-
talina além de descontos em óticas, 
papelarias, lojas e muito mais.

ASSOCIE-SE 
Para se associar, é necessário os 
seguintes documentos: - CTPS 
(necessário estar registrado) - Foto 
3x4 (será devolvida) - Dois últimos 
contracheques - Comprovante de 
endereço - Cert. de casamento ou 
união estável - Cert. de nascimento 
de filhos (-18 anos).

CANCHA 
DE BOCHA
Mais uma opção de esporte 
em nossa Sede, o jogo de 
Bocha. A cancha de bocha 
coberta já está disponível.


