
Benefícios só para os associados 
ou contribuintes

Há muito tempo nós estamos trabalhando para proteger os direitos de todos os 
trabalhadores, porém só uma parte deles tem custeado a estrutura necessária para 
garantir a manutenção, ampliação e conquistas desses direitos. Por longo tempo, 
os não contribuintes vem usufruindo os benefícios e ainda se sentindo no direito 
de fazer duras críticas contra o movimento sindical, que sempre esteve fazendo o 
maior esforço para melhorar os salários e condições de trabalho da categoria. A des-
consideração por parte de alguns trabalhadores é tão grande que chegam zombar 
dos poucos que estão dispostos a manter a entidade sindical funcionando. É muito 
comum alguns trabalhadores que não contribuem, chamar os associados ou con-
tribuintes de bobos, vez que eles não contribuem e tem os mesmos direitos. Per-
cebemos que muitos trabalhadores vem cancelar suas contribuições para não pas-
sarem mais por constrangimentos por parte de alguns colegas, que não entendem 
que sem contribuição o sindicato não terá estrutura para lutar pelos direitos da 
classe trabalhadora. Antes a luta era para manter e ampliar os direitos para além 
dos previstos em lei, porém, com a reforma trabalhista, somada à política do atual 

direitos, além de resistir para que direitos não sejam reduzidos e ou eliminados, 
ou seja, o trabalho aumentou muito devido aos riscos gerados pela reforma traba-
lhista. Pelo fato de alguns trabalhadores não reconhecerem a utilidade do sindica-
to, a ponto de dizer que não dependem da entidade e que o sindicato não serve pa-
ra nada, tomamos uma decisão de trabalhar apenas para quem é contribuinte ou 

do os benefícios nelas previstos apenas para associados ou contribuintes, sendo a 
cláusula do PLR e a da CESTA NATALINA. Nas próximas negociações iremos avan-
çar no sentido de transformar integralmente as nossas convenções e acordos co-

vos de trabalho só existem graças às boas negociações realizadas pelas entidades 
sindicais, motivo pelo qual, entendemos que devem receber os benefícios acorda-
dos com o SINTRACIMENTO, somente os trabalhadores associados ou contribuin-
tes. Se alguma empresa não cumprir a nossa convenção coletiva de trabalho, que 
está em conformidade com a lei (em especial com a reforma trabalhista), nós ire-
mos tomar as medidas necessárias, pois estarão incorrendo em descumprimento 
de cláusula convencional. Muitos dizem que cancelam as contribuições porque não 
tem as informações sobre os benefícios que o sindicato negocia, ocorre que a in-
formação do cancelamento das contribuições está no mesmo documento que está 
a informação sobre os benefícios. É de se perguntar: como sabem de uma informa-

da mais, ou nos dividimos e perdemos tudo, porque uma coisa é certa, o sindicato 

res der força para o sindicato atuar.
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A partir do dia 02 de setembro de 2019, estaremos 

atendendo na Rua Doutor Faivre, 888, Centro, Curitiba, 

Paraná, Brasil, CEP 80060140

Telefones 41 33634497 e 41 991517072.



SISTEMA PROTETIVO DOS DIREITOS TRABALHISTAS.
O sistema protetivo dos direitos trabalhistas até 2018, era com-
posto pelas entidades sindicais, justiça do trabalho, ministério do 
trabalho e pelo ministério público do trabalho, porém, o atual go-
verno federal restringiu o ministério do trabalho em apenas uma 
secretaria do ministério da economia. Como se não bastasse vem 
difamando o movimento sindical com o objetivo de desmorali-
zar e acabar com a credibilidade das entidades sindicais. Ainda es-
tá atacando fortemente o ministério público do trabalho e a justi-
ça do trabalho. O Governo Federal está tentando destruir as insti-
tuições do sistema protetivo dos trabalhadores, para em seguida 
aprovar com mais facilidade as leis retirando o que resta de direi-
tos da classe operária.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.
Informamos que temos atendimento odontológico para os nos-
sos associados e seus dependentes em Curitiba, Araucária, Cam-
po Largo, São José dos Pinhais e Rio Negro. Gradativamente pre-
tendemos estender o atendimento para outros municípios da Re-
gião Metropolitana.

AGEMED.
Através de convênio com a Agemed planos de saúde, oferecemos 
aos nossos associados e dependentes, planos de saúde com cus-
tos bem reduzidos em relação ao preço de mercado. 

ORIENTAÇÃO JURÍDICA.
Mediante agenda, oferecemos orientação jurídica.

DECLARÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
Mediante agenda, atendemos nossos associados para fazer a de-
claração do imposto de renda.

COLONIA DE FÉRIAS
Através de parceria com a FETRACONSPAR, oferecemos aos nossos 
associados e dependentes, casa na colônia de férias em Itapoá, 
Santa Catarina, com valores de diárias bem acessíveis.

CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO.
Firmamos acordos e convenções coletivas de trabalho, procuran-
do cada vez mais melhorar os patamares de salários, benefícios e 
condições de trabalho dos nossos representados, o que no futuro 
será apenas para associados e contribuintes.

CONCORRÊNCIA.

patamares mínimos de salários e condições de trabalho, as em-
presas irresponsáveis retirarão os direitos dos trabalhadores, e, em 
consequência as empresas socialmente responsáveis também te-
rão que retirar direitos para concorrer em condições de igualdade 
com as empresas desorganizadas, assim, os instrumentos coletivos 

de trabalho além de proteger os trabalhadores, é uma ferramen-
ta que ajuda no equilíbrio da concorrência, o que os tornam indis-
pensáveis para empregados e empregadores.

PISO SALARIAL.
Garantimos piso salarial mínimo, o que impede que algumas em-
presas pratiquem salários inferiores e por consequências todas te-
nham que reduzir também os salários dos seus empregados para 
concorrer com mais igualdade.

REAJUSTE SALARIAL.
Se os sindicatos não negociarem os reajustes, os trabalhadores 
não terão seus salários atualizados. Na nossa categoria, para es-
te ano o reajuste foi de 4,78%, para quem tem salário de até R$ 
7.000,00, e para quem tem salários acima deste valor o reajuste 

AUMENTO REAL.
Na maioria das negociações, garantimos aumento real além da in-

ABONO DE APOSENTADORIA.

trabalho ininterrupto na mesma empresa, ao desligar-se por mo-
tivo de aposentadoria, um abono equivalente a sua remuneração 
mensal.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Garantimos participação dos trabalhadores nos lucros ou resulta-

lhador. Assim, o trabalhador que ganha R$ 2.000,00, receberá du-
rante a vigência da convenção, o valor de R$ 1.041,60 de PLR.

CESTA-BÁSICA.
Garantimos para cada trabalhador, uma cesta básica de alimentos 
mensalmente no valor médio de R$ 204,16. Caso a empresa des-
cumpra esta cláusula, terá que pagar indenização no valor de R$ 

denizatórias. O benefício acumulado da cesta básica durante a vi-

AUXÍLIO ESCOLARIDADE.
Garantimos anualmente para cada trabalhador e seus dependen-
tes, 01 Kit de material escolar para cada ano do ensino funda-
mental, médio e superior. Cada kit poderá ser substituído pelo o 

SINTRACIMENTO.

COMPLEMENTO SALARIAL.
Garantimos que a empresa conceda antecipação salarial no perío-

que o trabalhador comece receber o benefício da previdência so-

cial, que devolverá o valor antecipado pelo empregador na pro-
porção do benefício recebido.

SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
Garantimos seguro de vida em grupo, com prêmio de no mínimo 

CESTA NATALINA.
Garantimos o fornecimento para cada empregado associado ou 
contribuinte do SINTRACIMENTO, ativos à época da concessão do 

TO, relação dos trabalhadores associados e ou contribuintes para 
o SINTRACIMENTO, sendo que somente estes farão jus ao benefí-
cio “cesta natalina”.

HOMOLOGAÇÕES.
Garantimos que todos trabalhadores com mais de 12 meses de 
trabalho na mesma empresa, deverão ter seu termo de rescisão do 
contrato de trabalho homologado pelo SINTRACIMENTO, de se-

da homologação da rescisão do contrato de trabalho que se reve-
lam os descumprimentos de obrigações das empresas para com os 
trabalhadores, assim, os trabalhadores terão seus direitos protegi-

ção às empresas mau feitoras.

ADICIONAL NOTURNO.
Garantimos que as horas noturnas trabalhadas das 22h00min de 

REFEIÇÕES, LOCAL ADEQUADO E FORNECIMENTO.
Garantimos para cada trabalhador, 1 refeição diariamente, e, em 

de substituir a refeição por dinheiro, o valor mínimo de cada refei-

garantido local adequado para se fazer as refeições, inclusive com 
fornecimento de água potável. A soma do valor das refeições du-

UNIFORMES.
Garantimos uniforme para os trabalhadores, o que representa uma 

Benefícios resultantes das  negociações do SINTRACIMENTO

VANTAGENS PARA UM TRABALHADOR COM SALÁRIO DE R$ 2.000,00 ATRAVÉS DAS NEGOCIAÇÕES REALIZADAS PELO SINTRACIMENTO.

DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO VALOR ANO

TOTAL 9.107,24


