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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Cascavel e Região
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Anahy, Assis Chateaubriand, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Campo Bonito, Capitão L. Marques, Cascavel, Catanduvas, 
Céu Azul, Diamante do Sul, Guaraniaçu, Ibema, Lindoeste, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste e Três Barras do Paraná
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ParticiPe  da  assembleia!
O QUE É A ASSEMBLEIA?

É uma forma legal que 
o sindicato tem para dis-
cutir, votar e aprovar 
com os trabalhadores 
associados da categoria, 
assuntos relacionados a 
negociação da data-base.

DATA-BASE

Todos os sindicatos 
têm um período para 
negociação de salário 
e demais benefícios 
chamado de data-ba-
se. A nossa é em 1º de 
maio de cada ano.

O QUE SERÁ DISCUTIDO NA 
ASSEMBLEIA?

Será discutida a pauta de reivin-
dicações de salários e demais cláu-
sulas sociais que trarão benefícios 
aos trabalhadores.

RENOVAÇÃO DA CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO 2013/2014

Aumento do piso salarial
Reajuste de salários
Cesta básica
Seguro de vida
Material escolar
Medicamentos

E demais reivindicações 
aprovadas na assembléia

assembleia - camPaNHa salarial  2013/2014

QUANDO? 08/03/2013 (SEXTA-FEIRA)
QUE HORAS? 19:00H
ONDE? NA SEDE DO SINDICATO: RUA INDIRA 
GANDHI, Nº 1734 - CASCAVEL - PR

Convocamos todos os trabalhadores, pois com a 
força e a união é que vamos atingir nossos objetivos...

Após a assembleia será servido 
um jantar com refrigerante e 

também faremos o sorteio de 
brindes!

Importante
Somente terão direito ao jantar  

aqueles que estiverem presentes 
no local da assembleia até às 19h30 
e que apresentarem este convite ou  
a carteirinha de sócio do sindicato. 
Não dê o seu convite a outra pes-
soa! Teremos na portaria a relação 
com o nome dos trabalhadores por 
empresa.

Quem ganha com o aumento salarial? 
Ganha o trabalhador, sua família, o comércio, 

a indústria e toda a sociedade!

a GraNdeZa dO seU siNdicatO É dO tamaNHO da sUa ParticiPaÇÃO. cOmPareÇa!


