
SINDICALIZE!
FAÇA PARTE 

Na luta...Conquistas!

DESTE TIME 

Mudança de nível

Redução de jornada

Projeto Moradia

Plano de Cargos e Carreiras

Reajustes salariais:
2008 - 5,5%       2009 -  10% no piso
2010 - 5,20%     2011 - 7%
2012 - 7,84%     2013 - 11,81% 
2014 - 5,68% +15% no piso

Nova sede no Centro de Limeira Aplicação da tabela COCEM

Direção Cutista desde 
2008

Contra a política de terceirização

Licença Maternidade de 180 dias

Principais

Participação em Conselhos 
e Comissões

Estatuto da GCM

Contra o assédio moral

Centro de Lazer

Melhores condições de trabalho
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Essa é uma pergunta que muitos trabalhadores fazem.  Alguns trabalhadores tomam a decisão de sindicalizarem ou não 
mesmo sem saber o que isso significa e quais são suas implicações para a categoria.
Muitos SINDICATOS oferecem a seus associados convênios com faculdades, escolas, comércios, assistência jurídica, 
colônia de férias, entre outros. Mas fique atento! Essa não é a principal função de um Sindicato e não deve servir de base 
para você se associar ou não.

O SINDICATO SERVE PRINCIPALMENTE PARA:

- Defender direitos do trabalhador,
- Lutar por condições dignas de trabalho e pela ampliação do mercado de trabalho;
- Negociar as reivindicações das categorias junto aos empregadores públicos e privados;  
- Lutar na esfera do poder público, pela aprovação de projetos de leis que beneficiem a classe trabalhadora.

Quando você se sindicaliza, você está ajudando principalmente a fortalecer a categoria nas negociações entre 
Empregado X Patronal! Ser sindicalizado significa também poder defender seus direitos e reivindicar melhores 
condições de trabalho para toda sua categoria.
Uma categoria forte e unida faz com que o SINDICATO tenha condições de lutar por mais benefícios numa negociação, 
além de manter os benefícios já existentes.
Para que um SINDICATO seja forte e tenha mais poder, é necessário que um número crescente de trabalhadores sejam 
sindicalizados. A união no sindicato torna a luta coesa e mais fácil. Cada trabalhador é o elo de uma corrente construída 
fraternalmente, com interesses em comum.
“Quando metade da população descobre de que não precisa de trabalhar, pois a outra metade da população irá 
sustentá-la, e quando esta outra metade entende que não vale mais a pena trabalhar para sustentar a primeira 
metade, então chegamos ao começo do fim de uma nação.” (ROGERS, Adrian - God's Way to Health, Wealth and 
Wisdom - 1984)

MAS PARA QUE SERVE A MENSALIDADE?

O Sindicato utiliza o valor da mensalidade para custear suas instalações, seus funcionários e também suas 
atividades sindicais, como as negociações, principalmente nos períodos de campanhas salariais. Com valor 
recebido pelos associados, o SINDICATO pode investir em cursos de capacitação, formação para o trabalhador e 
seus dependentes legais e também projetos habitacionais, entre diversos outros, de acordo com sua receita. 

Sindicalize-se! Por você e pela sua categoria!

Pré-Cadastro de Associados

POR QUE  DEVO ME SINDICALIZAR? POR QUE DEVO ME SINDICALIZAR? 

Entregar preenchido na sede do SINDSEL
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