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Mas nós podemos lhe ajudar a resolver esse problemão
PATRONAL EM SITUAÇÃO IRREGULAR TRAVA NEGOCIAÇÃO!

Entenda a diferença

Vamos explicar nesta edição do “Joia Rara” o real 
mo�vo de vocês não terem recebido ainda o 
aumento salarial 2020. O  que está acontecendo é o 
seguinte: o Sindicato Patronal (SINDIJOIAS) está 
com a situação irregular perante o Ministério da 
Economia, pois o mandato da en�dade está 
vencido, e, com isso, as empresas passaram a ficar 
sem representação, o que acaba dificultando a 
negociação. Além disso, ainda existe o descaso e a 
má vontade deles em negociar.

Para minimizar esta situação, o sindicato tem 
negociado diretamente com as empresas Acordos 
Cole�vos assegurando desta forma reajuste salarial 
e demais bene�cios garan�dos na Convenção 
Cole�va de Trabalho. Haja vista que o patrão não está 
preocupado com o seu aumento, ao contrário do 
SINTRAJOIAS que está lutando pelos seus direitos.

CCAMPANHA SALARIAL 2021 JÁ ESTÁ A TODO VAPOR
Enquanto a Campanha Salarial 2020 não está resolvida, 

o SINTRAJOIAS já se movimentou para iniciar a negociação 
2021. Em 26 de janeiro realizamos Assembleia cuja 
categoria aprovou a pauta de reivindicações. Dois dias 
depois, a pauta foi protocolada e esperamos que as 
negociações referentes à Campanha deste ano não fiquem 
cheia de entraves como está a do ano passado.

Contamos com o apoio de todos e vamos à luta para 
que possamos alcançar as nossas conquistas e acabar 
com esse descaso por parte dos patrões.

Como já mencionado no texto anterior, a negocia-
ção referente a Campanha Salarial 2020 permanece 
travada por conta da situação irregular do Sindicato 
Patronal e má vontade dos patrões.

O nosso Sindicato, comandado pelo presidente 

João Sena, está à disposição da categoria para resolver 
essa situação. Envie uma mensagem no WhatsApp do 

SINTRAJOIAS     (11) 95726-1518 para que possamos 
ajudar você a conquistar seu aumento salarial e demais 
bene�cios da Convenção Cole�va de Trabalho.

Negociação: Sindicato dos 
Trabalhadores X Empresa

 = seus direitos abrangem apenas aos 
trabalhadores da empresa em questão

Negociação: Sindicato dos 
Trabalhadores X Sindicato Patronal 

= seus direitos abrangem
todos da categoria

Acordo Coletivo Convenção Coletiva
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Março é o mês da Mulher 
aqui no SINTRAJOIAS

Ao contrário do que os patrões estão fazendo com 
os trabalhadores do setor de joias e bijuterias, o 
Patronal do segmento de relógios renovou a 
Convenção Cole�va de 2020.

Aliás, negociando com eles, conseguimos a 
manutenção das cláusulas sociais e os devidos 
reajustes das cláusulas econômicas (aumento 

salarial, abono, entre outros), sendo que a PLR foi de 
R$ 1.370,00, e tudo isso em plena Pandemia.

Vale destacar que nada disso teria sido possível se os 
trabalhadores do setor de relógios não es�vessem 
unidos e apoiando o Sindicato. 

Trabalhador(a), junte-se a nós para que possamos 
fechar o nosso acordo salarial. 

Trabalhadores (as), neste mês de março, comple-
tamos UM ANO que estamos vivendo essa trágica 
situação de Pandemia do Novo Coronavírus. Graças a 
Deus a vacina já chegou, mas ainda vai demorar um 
pouco para que todos estejam vacinados. Enquanto 
não chega a sua vez de ser vacinado, con�nue 
seguindo todos os protocolos de segurança, assim 
como está apresentado no quadro ao lado:

Parabenizamos todas as mulheres da 
categoria pela determinação e luta em 
busca de melhoria aos seus direitos e, 

sobretudo, respeito no ambiente 
do trabalho e convívio social

Enquanto a vacina não chega a você, continue se protegendo

Lave as mãos com água e 
sabão ou use álcool em gel.

Cubra o nariz e boca 
ao espirrar ou tossir.

Como 
evitar o 

contágio:

Evite 
aglomerações .

Mantenha os ambientes
 bem ventilados.

Não compartilhe
 objetos pessoais.

ESTAR JUNTO COM O SINDICATO ESTAR JUNTO COM O SINDICATO ESTAR JUNTO COM O SINDICATO 

É MUITO MELHOR!É MUITO MELHOR!É MUITO MELHOR!

O nosso Sindicato, comandado pelo presidente João 
Sena, está à disposição dos trabalhadores!

 Basta entrar contato com o SINTRAJOIAS e faremos 
o possível para ajudá-lo. Para isso, você precisa 
enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp:

(11) 95726-1518(11) 95726-1518(11) 95726-1518

(11) 95726-1518(11) 95726-1518(11) 95726-1518


