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SINDICATO DE LUTA NÃO ABRE MÃO DO DIREITO DOS TRABALHADORES !! 

 EXPEDIENTE: 
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TRIAGEM:1000 EXEMPLARES 
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O SIMA continua aguardando a nova proposta oficial 

da Haztec e na o abre ma o do reajuste mí nimo linear 

do INPC que foi de (4,67%) na data base. 

A posiça o firme do SIMA em propor aça o judicial foi 

justamente para garantir o direito da base pois a em-

presa vinha adotando a estrate gia de ir 

"Empurrando com a Barriga" para ganhar os traba-

lhadores pelo cansaço e impor a todos a sua propos-

ta de í ndices muito abaixo do INPC. 

Hoje, ciente de que os trabalhadores acordaram e 
na o aceitara o propostas indecentes, extra oficial-
mente, ja  se comenta na empresa a possibilidade de 
pagamento do í ndice oficial linear ja ,  como se isso 

fosse uma benevole ncia e na o uma obrigaça o mí ni-

ma do patra o. 

NÃO SE ILUDAM ! 

SE O SINDICATO NÃO AGISSE COM FIRMEZA,  

O PATRÃO JÁ TERIA PASSADO O TRATOR NO SEU SALÁRIO !! 

ISSO MOSTRA QUE ESTAMOS NO CAMINHO CERTO,  O CAMINHO DA LUTA ! 

O SIMA continua aguardando a proposta ofi-

cial da empresa e convoca a todos os traba-

lhadores para estarem vigilantes na busca 

por seus direitos, e o trabalhador pode ficar 

tranquilo pois TODOS OS REAJUSTES SERA O 

PAGOS DE FORMA RETROATIVA A DATA 

BASE !! 

Faça parte desta luta !! 

FILIE SE AO SIMA !! 

Haztec ja  esta  fazendo o ban-

co de horas diretamente com 

os trabalhadores, individual, 

de 6 meses conforme pauta 

do ACT. 

So  falta pagar o reajuste exi-

gido pelo SIMA. 

 O processo esta  avançando, 

e, por mais que a empresa 

insista em divulgar que na o 

esta  cedendo a  pressa o do 

sindicato, esta , na pra tica 

reconhecendo a luta e im-

plantando o que foi proposto 

pelos trabalhadores na pauta 

OBS:  O Ato  de incitar os TRABALHADORES contra o sindica-

to é notoriamente considerado como Conduta Anti-Sindical  e 

condenada pela OIT (Organização Internacional do Trabalho). 
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 TRABALHADORES DA  EMPRESA CICLUS !! 

 EXPEDIENTE: 
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Marcado para amanha   dia 21 de Agosto de 2019 a primeira audie ncia no Ministe rio Pu blico do 
Trabalho (MPT),  no seguinte endereço: Rua Santa Luzia, nº173 ,1º andar– Castelo a s 09:00 h.  

Vamos Cobrar da Empresa as Adequaço es  feitas pelos trabalhadores em assembleia! 

OBS:  O Ato  de incitar os TRABA-

LHADORES contra o sindicato e  

notoriamente considerado como 

Conduta Anti-Sindical  e condenada 

pela OIT (Organizaça o Internacio-

nal do Trabalho). 

 Fonte:  https://www.ilo.org/brasilia/lang--es/index.htm  
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NÃO AO ARROCHO DO PATRÃO! 

O SIMA SEGUE FIRME NA LUTA EM DEFESA DOS 

TRABALHADORES! 

FAÇA PARTE DESTA BATALHA!! 

FILIE SE AO SIMA!! 

CONVENIO 

O SIMA esta empenhando em trazer para o beneficio dos trabalhadores, em um rol convênios com 

produtos, serviços e entidades de ensino a fim de proporcionar a nossa categoria  acesso , com 

descontos variados, aos mesmos, facilitando a vida do trabalhador . Acompanhe em nosso site  a 

evolução desse projeto crucial! 

Á CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E SUA IMPORTÂNCIA! 

A conjuntura nacional pontuando o debate acerca do mundo do trabalho e 

as profundas alterações ocorridas. Neste aspecto, a defesa das entidades 

sindicais se faz necessário nesta atual quadra política pelo fato das mes-

mas serem fundamentais para resguardares as conquistas e direitos da 

classe trabalhadora e para que estas entidades continuem na luta em defe-

sa dos direitos dos trabalhadores, que estas mantenham em funcionamen-

to os serviços sociais como o SIMA mantém, se faz necessário que a cate-

goria promova o necessário equilíbrio financeiro das entidades sindicais. 

Com manutenção do Imposto Sindical, Contribuição Laboral e sobretudo, 

filiando-se e fortalecendo sua categoria. “Sérgio Silveira presidente SIMA”.   
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