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Vai começar a Campanha Salarial 2021

Nossa união vai
garantir conquistas!

Chegou a hora de fazermos a Campanha Salarial 2021 e TODOS OS TRABALHADORES 
ESTÃO CONVOCADOS A PARTICIPAR!

Nossa data-base é 1º de maio. Ano passado já mostrou que separados não somos nada, 
mas nossa união junto ao Sintricom traz a força necessária para conquistarmos nossas 
reivindicações!

Participe da assembléia de construção da pauta de reivindicações!

Assembléia da Campanha Salarial 2021

Terça-feira (20 de abril)  
Na portaria PV4 do TEBAR, no horário de entrada!

Compareça! Participe! Fortaleça nossa Campanha Salarial! Use máscara!
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Fique esperto e saiba o que está acontecendo!
Quem é bem informado não é passado 
pra trás! Participe das redes sociais 

do Sintricom e saiba primeiro no Zap!

www.sintricom.com.br
fb/sintricomsjcelitoral
Zap: 12 98805-1698

O FORTE MAIS 
NA DEFESA
DOS TRABALHADORES
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Quando a Unidade é forte, a Conquista é certa!

Seja sócio do Sintricom!

Trabalhadores em risco de morte
Vacina pra todos, Já!

Mesmo com os cuidados com uso de máscaras, acesso a álcool gel, água e sabão e aferição de temperatura, cresce o 
número de Trabalhadores afastados por Covid-19 ou suspeita de contaminação. A Covid, quando não mata, deixa 

sequelas! Fique esperto e se cuide!
Nunca deixe de usar máscara, lave sempre as mãos, evite aglomerações e pratique o distanciamento social! Até que 

todos estejamos vacinados, esses são os únicos cuidados capazes de evitar a doença! Vacina para todos já!

Nossa força é nossa Unidade!
Ano passado foi difícil dobrar as empresas e garantir a PLR 

no nosso Acordo Coletivo. Isso só aconteceu quando todos nos 
unimos e, mobilizados deixamos claro que não recuaríamos nos 
nossos direitos! Até agora, não há nenhum sinal de que este ano 
seja diferente e é fundamental que cada Trabalhador perceba a 
importância de termos um Sintricom forte, afinado com os 
Trabalhadores e com estrutura para fazer frente às pressões das 
empresas.

É com isso em mente que este ano iniciaremos nossa 
Campanha Salarial Unificada. Com uma inflação em alta, vamos 
juntos lutar para garantirmos reposição integral nos salários e 
aumento real, PLR para todos, Ajuda de Custo e alimentação de 
qualidade e a contratação cada vez mais de mão-de-obra da 
região!

Para isso, mais do que nunca precisamos estar juntos e 
ter um Sintricom forte! Contribua com o Sintricom, autorizando 
o desconto da contribuição assistencial e se sindicalizando!

Juntos somos muito mais fortes!

SINTRICOM
somos todos nós.

Juntos obtemos conquistas!
Juntos venceremos a Covid!

Marcelo Rodolfo, presidente em exercício do Sintricom
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