
Com a reforma 
trabalhista em 
vigor, a categoria 

mais do que nunca tem de 
estar unida para garantir 
a manutenção dos direi tos 
já consolidados e lutar por 
avanços em convenção co-
letiva de trabalho.

No contexto da reforma 
trabalhista, que desde no-
vembro/2017 faz parte da 
rea lidade dos trabalhadores 
de todo o País, o fortaleci-
mento dos instrumentos co-
letivos de trabalho, é funda-
mental para garantir que os 

ARAUCÁRIA, MARÇO/ABRIL DE 2018

Campanha Salarial 2018
Campanha Salarial é decisiva para o futuro da categoria

direi tos adquiridos não se-
jam suprimidos pela nova lei.

A data-base da cate-

Curitiba
Frente a Volvo 

04/04/18 
QUARTA-FEIRA 

13:00 Horas. 
Av. Juscelino K. de 

Oliveira, 2600, CIC

São Mateus do Sul
Sub Sede SINDIMONT

03/04/18 
TERÇA-FEIRA 

1º Convocação 18:00 Horas 
2º Convocação 18:30 Horas. 

Rua Ulisses faria, 461, Centro

goria é 01 de Junho, por 
isso o SINDIMONT convoca os 
trabalhadores a participarem das 
assembleias de campanha sa larial, 
onde será feita a apresen-
tação, discussão e votação 
da pauta da Convenção 

Serão realizados sorteios de prêmios nas Assembleias. 
Para retirar o cupom para concorrer aos prêmios o trabalhador deverá apresentar um dos documentos a seguir: 

Carteira de trabalho, contracheque dentro de três meses e carteirinha.

São José dos Pinhais
Frente a Volkswagen 

05/04/18 
QUINTA-FEIRA 

06:00 Horas 
Estrada PR-025, km 6,5, 
Campo Largo da Roseira 

  

Balsa Nova
Frente a Ingredion 

05/04/18 
QUINTA-FEIRA 

13:00 Horas 
Rua Francisco Manoel 

da Cruz, 11

  

Araucária
Sede Eventos SINDIMONT 

06/04/18 
SEXTA-FEIRA 

19:00 Horas. 
Rua Pe. Milton Machniewicz, s/n, 

Campina das Pedras.

Coletiva de Trabalho (CCT) 
2018/2019.

A união e mobilização 
é imprescindível, para nos 
manteremos fortes na luta 
contra a retirada de direitos e 
o retrocesso nas conquistas.



Conheça e relembre as conquistas do 
SINDIMONT para trabalhadores

REAJUSTE E PISOS SALARIAIS

SEGURO DE VIDA

ASSISTÊNCIA MÉDICA

CAFÉ DA MANHÃ

DESCONTO ALIMENTAÇÃO

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

HOMOLOGAÇÕES DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

PAGAMENTO VERBA RESCISÓRIA

DESCONTO TRANSPORTE

CESTA BÁSICA

GRATIFICAÇÃO NATALINA

ESTABILIDADE GESTANTE

KIT ESCOLAR

DIAS COMEMORATIVOS ABONADOS

GARANTIA ESPECIAL DO EMPREGO APÓS O RETONO DAS FÉRIAS

GARANTIA ESPECIAL DO EMPREGO PRÓXIMO DE SE APOSENTAR
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AMPARADOS LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

AMPARADOS LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

O salário mínimo hoje é de 
R$ 954,00 estabelecido pelo 

governo federal.

Não há regra na legislação 
trabalhista, que determine.

O benefício é considerado 
opcional, cabendo à empresa 

decidir se oferecerá ou não aos 
seus funcionários.

A CLT não determina 
esta concessão.

A legislação não estipula um val
or mínimo de desconto do salário 
do trabalhador, apenas um valor 

máximo (teto), que não pode 
ultrapassar os 20% do salário.

De acordo com a lei, o contra
to de experiência não poderá 

exceder 90 dias.

Com a Reforma trabalhista, a 
rescisão passa a ser feita na 

própria empresa, na presença de 
advogados do patrão 

ou do trabalhador. A medida faz 
com que os profissionais fiquem 
desprotegidos sem a assistência 
do Sindicato, que garante que 
os valores rescisórios estejam 
corretos e que a empresa não 

deixe de pagar nada devido ao 
trabalhador.

A reforma trabalhista alterou 
o prazo para pagamento das 

verbas rescisórias, independente
mente se cumprir o aviso prévio 
agora pela legislação o prazo é 

de 10 dias. 

A legislação determina que de
vido a concessão do ValeTrans
porte autoriza o empregador a 
descontar, o valor da parcela 

equivalente a 6% do seu salário.

A CLT não determina
 este benefício 

A CLT não determina 
este benefício

Pela legislação trabalhista, após 
o parto a empregada gestante 
tem 120 dias de estabilidade.

A CLT não determina 
este benefício

Não há regra na legislação 
trabalhista, que determine 

abono destes dias.

Mesma situação do comparativo 
acima, estabilidade em situações 
especificas, mas não no retorno 

das férias. 

Pela CLT tem direito à 
estabilidade, em algumas 

situações específicas – como 
gravidez e acidentes de trabalho, 
Membro da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa) e 
direito à reintegração. Mas não 

prevê a garantia de emprego em 
vias de aposentarse.

O Piso mínimo da categoria é de 
R$ 1.419,00, que corres ponde a 

função de ajudante.

A empresa deverá manter seguro 
de vida em grupo, custeado inte
gralmente pela empresa, cujo 

benefício deverá ter no mínimo a 
cobertura de R$ 41.340,00.

É garantido pela CCT do SINDI
MONT que no mínimo as empresas 

forneçam aos trabalhadores, 
Assistência Médica no âmbito do 

canteiro de obra/alojamento e 
Assistência Médica hospitalar me
diante convênio/parceria firmada 

com hospital da região.

No mínimo a empresa deve fornecer 
o café da manhã composto de 

01 copo de café com leite; 02 
pães, com margarina, presunto 

e queijo ou similar.

Pelo fornecimento da refeição 
diária e café da manhã, a empresa 

poderá descontar do salário do 
empregado, no máximo R$ 6,60 

por mês.

De acordo com convenção co
letiva, o contrato de experiên

cia não poderá exceder 60 dias.

A CCT ampara, que as 
homologações, dos tra

balhadores que ultrapassaram 
60 dias de serviço na em

presa, ainda continua sendo 
OBRIGATÓRIO a realização no 
SINDIMONT, inclusive tendo 

prazos que devem ser respeit
ados, pois em caso de descumpri-
mento pelo empregador, acarreta em 

multa favorável ao empregado.

Mais um negociado da CCT 
que resguarda o direito do 
trabalhador. Os prazos para 

pagamento das verbas rescisórias 
continuam sendo de 1° (pri-

meiro) dia útil imediato, no caso 
de término do contrato de trabalho 
por prazo determinado, inclusive 
o de experiência e em caso de 

cumprimento do aviso prévio.

O fornecimento do transporte 
será de acordo com a lei, e 

o valor máximo que poderá ser 
descontado até R$ 6,60 por mês.

O pagamento da cesta básica 
no valor mínimo de R$ 395,00 é 

garantido aos trabalhadores não 
alojados, com proporcionalidade 
aos dias trabalhados em caso de 

faltas. 

As empresas até o dia 20 de 
dezembro, devem gratificar seus 

trabalhadores com o valor de 
R$ 251,00.

Para a trabalhadora da catego
ria gestante a CCT do SINDI

MONT amplia a estabilidade para 5 
meses após o parto.

Em até 15 dias de iniciar o 
ano letivo, as empresas deverão 
fornecer material escolar para até 3 
filhos de seus empregados que 
estejam matriculados de 1º à 

9º série.

A CCT do SINDIMONT pro
porciona que os dias 24 e 31 de 

dezembro e terça-feira de carnaval, os 
trabalhadores sejam liberados, sem 

prejuízos em seus salários.

Ao profissional com mais de 
três anos de contrato na mesma 
empresa, tem garantia especial do 
emprego pelo período de 60 dias, 

após o seu retorno das férias.

Ao trabalhador que possuir três 
anos ou mais de serviço ininter
rupto na mesma empresa, fica 

garantido o emprego durante 12 meses 
anteriores a aquisição da aposentadoria 

por tempo de serviço.

AMPARADOS CONVENÇÃO COLETIVA 
DE TRABALHO DA CATEGORIA*

AMPARADOS CONVENÇÃO COLETIVA 
DE TRABALHO DA CATEGORIA*

*Referências da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2017/2018 
(Registro MTE PR003400/2017)
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EXPEDIENTE:
Sede: Rua Dr. Vital Brasil, 291 - Estação - Araucária PR - Fone (41) 3643-0611
Sub Sede: Rua Ulisses Faria, 561 - Centro - São Mateus do Sul PR - Fone (42) 3532-7879
www.sindimont.org.br - sindimont@sindimont.org.br

FILIAD0:

A reforma trabalhista tenta 
iludir os trabalhadores, que o 
sindicato não é importante na 
vida do trabalhador.

Em cada data base, lu
tamos por reajuste de salário 
acima da inflação, reajuste e 
manutenção dos benefícios, 
melhores condições para o tra
balho e garantia de direitos. 

Este ano, a pressão nas 
negociações deve ser muito 
grande e com muitas dificul
dades.

Para isso, a união se faz 
necessária para manter as 
conquistas alcançadas, mel
horias das condições salariais 
e benefícios. 

Na grande maioria das 
vezes, quando o trabalhador, 
chega para uma entrevista 
de emprego, logo recebe os 
benefícios oferecidos. Entre eles 
está contrato de experiência re
duzido, cesta básica, kit natali
no, desconto simbólico refer
ente a transporte e alimentação, 
kit escolar aos fi lhos, além de 
inúmeros outros benefícios. 
Diante de tantos benefícios, o 
trabalhador suspira: “Nossa, 
que empresa excelente”. O que 
esse trabalhador às vezes não 
imagina ou esquece é que estes 
benefícios são conquistas que 

O ano de 2017 foi marca
do por muitas batalhas para 
a classe trabalhadora. A Lei 
13.467/2017, que altera as 
relações de trabalho no Brasil, 
passou a vigorar no dia 11 de 
novembro. Com ela, mais de 

o sindicato extraiu em nego
ciações com os patrões. 

O SINDIMONT ao longo 
de seus 30 anos de atuação, 
construiu uma história fruto de 
muito trabalho onde conquistou 
inúmeros benefícios que são 
oferecidos aos trabalhadores, 
conquistas que contaram com 
a participação da categoria, no 
decorrer das lutas durante as 
campanhas salariais.

A mobilização, união e par
ticipação dos trabalhadores é 
parte fundamental nesse pro
cesso. Só assim conseguire
mos caminhar rumo a cada 
vez mais fortalecer a categoria. 
Estar atento ao presente e bata
lhar por um futuro melhor é a 
premissa do SINDIMONT. Para 
isso, convidamos se juntar a nós 
durante a Campanha Sa larial, 
participando das assembleias

Gilmar Carlos Lisboa 
Presidente SINDIMONT

Palavra do presidente

Com a aprovação da reforma trabalhista, 
momento é de união para manter as 

conquistas alcançadas ao longo de mais 
de três décadas de atuação

cem itens da consolidação das 
leis do trabalho (CLT) foram 
modificados. Isso trouxe um 
grande debate sobre as con
tradições entre um texto de 
lei repleto de inconsistências, 
como é o da reforma trabalhis

Você ainda não tem 
a carteirinha do 
SINDIMONT?

ta, e aquilo que já é garantido 
pela convenção coletiva.

A lei não alterou as pre
visões da convenção coletiva 
de trabalho (CCT) e acordo 
coletivo de trabalho (ACT), in
clusive do ponto de vista cons

É simples, basta apresen
tarse na sede ou subsede 
do SINDIMONT, portando 
os seguintes documentos na 
imagem.

Com ela, você e seus de
pendentes poderão utilizar a 
sede campestre, dentista, clini
co geral, oftalmologista. E aos 
trabalhadores da categoria, 
atendimento de assistência 
jurídica trabalhista e previ
denciária. 

titucional. Os instrumentos 
coletivos têm força de lei, bem 
como os princípios constitucio
nais e trabalhistas preveem 
que sempre deve ser aplicado 
a norma mais benéfica para o 
trabalhador.

Além destes benefícios 
como a sede campestre, o 
SINDIMONT ainda possui 
mais duas sedes voltada para 
o lazer, a sede de eventos e a 
colônia de férias. Confira mais 
dessas estruturas na PG 4.

E para agendamentos de 
consultas, reservas das sedes 
e mais informações, poderá 
comparecer na sede do sindi
cato ou através do telefone 
(41) 36430611.
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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 churrasqueira, local ideal para realizar festas, 
aniversários 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.

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

SEDE CAMPESTRE
Os trabalhadores filiados ao SINDIMONT que ainda 
não conhecem a sede campestre, não podem deixar 
de usufruir do excelente espaço, local ideal para quem 
procura sossego e tranquilidade. Aproveite a oportuni-
dade de descansar e curtir com toda a família. A sede 
campestre fica na área rural de Arau cária, hoje ofere-
cemos piscinas, quadra esportiva, vestiários, sala de 
jogos, praça infantil, quiosques com churrasqueiras e 
tanques de pesca.

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


