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Vamos nos mobilizar e exigir do governo e
Congresso que aprovem nossas reivindicações

O Sindinorte, filiado à UGT, juntamente com as centrais, convoca os trabalhadores para se mobilizarem em favor das
nossas reivindicações.
Exigimos do governo e do Congresso Nacional medidas para aprovar e por em prática as nossas reivindicações, que
constam na pauta trabalhista. Lutamos por um Brasil melhor, com desenvolvimento, valorização do trabalho, distribuição
de renda e justiça social.

Acordo garante reajuste da inflação + aumento real de salário
Está fechada a negociação salarial dos trabalhadores nas
indústrias do vestuário de São José do rio Preto e Região.
Um encontro entre representantes dos sindicatos dos trabalhadores (Sindinorte) e patronal
(Sindivesti), realizado na manhã
de sexta-feira, 28 de junho, na
sede do Sindivesti, encerrou a
negociação coletiva referente ao

período de 2012/2013.
Foi garantido aos trabalhadores da região, além das
perdas salariais causadas pela inflação, uma porcentagem significativa
de aumento real de salário. O acordo
estabelece reajuste salarial de 8.5%
dos valores dos pisos da categoria e o
mesmo percentual para quem recebe
acima do piso da categoria.

Boletim Sindinorte
Acordos individuais por empresas garantem importantes
benefícios, com grandes conquistas para os trabalhadores e,
para os empresários, crecimento satisfatório em seu capital
O bom senso dos empresários e a
concientização e mobilização de nossos
companheiros e companheiras dentro
das fábricas são fatores primordiais
que vêm garantindo negociações em
alto nível entre patrões e sindicato,
conquistando bons entendimentos e
benefícios aos trabalhadores.

Marca registrada do Sindinorte é a grande
responsabilidade nas negociações
Empresas e empregados crescendo JUNTOS!
Pesquisas revelam que pessoas satisfeitas elevam o nível de produtividade e desempenham
muito melhor suas funções.
Manter o trabalhador motivado, alinhado com as metas e objetivos da empresa e ciente
do seu importante papel no processo produtivo proporciona resultados positivos e amplia a
vantagem competitiva da empresa. Por esta razão, o Sindinorte vem incluindo junto à pauta de
reivindicações dos trabalhadores a implantação do PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OU RESULTADOS (PLR).
As Empresas interessadas em informações sobre a PLR podem solicitar agendamento de reunião com o sindicato
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