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CAMPANHA SALARIAL 2018

NEGOCIAÇÃO COLETIVA
CONTINUA DIFÍCIL EM 2018
PATRÕES NÃO QUEREM PAGAR NEM A
CORREÇÃO DA INFLAÇÃO
Em 2018, mais uma vez, estamos enfrentando grandes dificuldades na negociação de nossa
Convenção Coletiva. O sindicato patronal, usando como escudos a reforma trabalhista e a
crise econômica, se recusa a negociar em bases minimamente aceitáveis, negando todas nossas
reivindicações e cancelando e adiando reuniões previemente agendadas. Tudo isso está causando
atrasos na negociação coletiva e tornando o processo ainda mais árduo.
Para se ter uma ideia da intransigência dos patrões, das 33 reivindicações nossas em
benefício dos trabalhadores, eles rejeitaram todas e, ainda por cima, fizeram várias proposições
para prejudicar os trabalhadores, como: deixar de anotar na Carteira de Trabalho promoções e
aumentos salariais, eliminar o benefício dos 15 dias adicionais de aviso prévio para trabalhadores
com mais de 45 anos de idade e mais de 10 anos de empresa, exclusão dos trabalhadores do
plano de saúde durante afastamento previdenciário, implantação do trabalhado intermitente
generalizado e sem regras. Como se já não bastasse a reforma trabalhista que já está sendo
péssima para todos os trabalhadores!
A crise econômica está sendo superada também e não serve mais como argumento para não
pagar aquilo que o trabalhador tem o direito de receber: um reajuste digno, que reponha o poder
de compra dos salários. Nos últimos anos, os patrões já cortaram milhares de postos de trabalho,
ajustaram a produção das fábricas, aumentaram os preços de venda dos produtos e recuperaram
suas margens de lucro. Agora é o momento de nós trabalhadores recebermos a contrapartida
pelo nosso trabalho e dedicação .
Não vamos desistir! Continuamos lutando pela correção integral da inflação mais
ganho real!
Agora, mais do que nunca, exigimos a manutenção das conquistas da atual
Convenção Coletiva, assim como novos avanços!
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VOCÊ SABIA QUE
- O valor da contribuição sindical é dividido entre sindicatos (60%), federações (15%),
confederações (5%), centrais (10%) e a conta especial de emprego e salário (10%). Desta
forma, esses recursos ajudam a manter toda uma estrutura de apoio aos trabalhadores.
- O trabalhador sozinho, isolado é presa fácil dos maus patrões. Apenas organizados
em entidades sindicais eles conseguem a força necessária para negociar e conquistar
suas reivindicações.
- A contribuição sindical ajuda a financiar o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
do Ministério do Trabalho, que entre outras coisas, financia o seguro desemprego.
- Apenas nos últimos dez anos o Seletroar conseguiu negociar reajustes de mais de
43% acima dos índices de inflação para os trabalhadores da categoria!
Todos os trabalhadores da categoria do Seletroar estão convocados a comparecer à
Assembleia Geral no próximo dia 27 de fevereiro (terça-feira). Neste dia vai ser discutida e
colocada em votação a autorização coletiva para desconto da contribuição sindical para os
trabalhadores da categoria, pois é ela que continuará permitindo que o sindicato defenda você
trabalhador.
Com a reforma trabalhista, em vigor desde o final do ano passado, o governo está tentando
enfraquecer as entidades sindicais para que elas não tenham condições de enfrentar os patrões
na defesa dos direitos dos trabalhadores. Para que os trabalhadores não fiquem desprotegidos
é fundamental fortalecer as entidades sindicais, sejam os sindicatos, as federações, as
confederações e as centrais sindicais.
Para continuarmos a ter força e representatividade precisamos do apoio de todos os
trabalhadores. Sindicato forte significa maior poder de negociação, mais conquistas para a classe
trabalhadora e o impedimento da retirada de tudo que já foi conquistado.

Contribuição sindical = sindicatos fortes = trabalhadores fortes.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Eletroeletrônicas, Radiotransmissão, Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar, Lâmpadas e Aparelhos de Iluminação de Curitiba e Região
Metropolitana

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares, Aparelhos de Radiotransmissão, Refrigeração, Aquecimento e
Tratamento de Ar, Lâmpadas, e Aparelhos de Iluminação de Curitiba e Região Metropolitana - Seletroar, usando das atribuições legais que lhe conferem o Estatuto da Entidade
que preside (artigos 14, 16 e 17), deixa público e convoca todos os membros da categoria (trabalhadores nas Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares,
Aparelhos de Radiotransmissão, Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar, Lâmpadas, e Aparelhos de Iluminação) na base territorial de Curitiba e Região Metropolitana,
para comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 27/02/2018 às 18h00m (dezoito horas), no Clube Literário Do Portão, situado a Avenida
República Argentina, nº 3310 – Bairro Portão – Curitiba - Paraná, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Discussão e aprovação das formalidades legais para a cobrança e desconto da contribuição sindical obrigatória (artigo 8º e artigo 149 da Constituição Federal), prevista
nos artigos 545 a 610 da CLT, com as alterações promovias pela Lei 13.467/2017 (autorização prévia e expressa da categoria);
2) Deliberação acerca de procedimentos a serem adotados, inclusive quanto à notificação de autorização prévia e expressa aos respectivos empregadores e, ainda, para os
casos previstos no artigo 602 da CLT.
Caso não haja quorum mínimo estatutário no horário acima previsto, a mesma será realizada uma hora após, com qualquer número de trabalhadores presentes.
Curitiba, 20 de fevereiro de 2018
PAULO T. S. BASTOS
Presidente

ASSEMBLEIA
GERAL
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Dia: 27 de fevereiro (terça-feira)
Hora: 19 horas (segunda chamada)
Local: Clube Literário do Portão
Endereço: Avenida República Argentina, 3.310
Fone: (41) 3016-6330
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