
                                             Piracicaba, 5 de dezembro de 2018 

O nosso futuro depende de nossas escolhas!!! 
 
Olá companheiro da REIPEL e REIART, nossa Convenção Coletiva de Trabalho é umas das melhores do 

Estado de São Paulo, temos inúmeros benefícios acima do estabelecido pela lei, ou seja, pela CLT.  

Veja só:  

- Se você tem um Plano de Saúde hoje é porque SINDICATO negociou,  

- Se vocês tem um Adicional Noturno de 40% é porque o SINDICATO negociou. Na CLT esse mesmo 

adicional é de 20%, 

- Se você tem hora extra a 80% é porque o SINDICATO negociou. Na CLT é de 50% 

- Você recebe o pagamento dentro do mês e não no 5º dia, é porque o SINDICATO negociou,  

- Se você tem uma PLR hoje mesmo que seja pequena, é porque o SINDICATO negociou, 

- Se vocês tem uma Cesta de Alimentos, atualmente de R$250,00, ou seja R$60,00 a mais do que a 

estabelecida para o resto do Estado, que é de R$190,00, foi porque o SINDICATO negociou, 

- Se você teve reajuste de 4% e um piso acima da lei, foi porque o SINDICATO negociou, 

- Se você tem refeição hoje na empresa, é porque o SINDICATO negociou,  

- Se a empresa não servisse refeição, teria que pagar um vale refeição no valor de R$ 23,00 por dia de 

trabalho para cada empregado sócio ou não sócio do SINDICATO.  

 

Esses são só alguns benefícios que você e seus companheiros de trabalho tiveram e continuam tendo, enfim,  

todos os trabalhadores fazem uso destes benefícios, tanto sócios como não sócios, e tem alguns, infelizmente, 

que não são sócios  e dizem que não precisam do SINDICATO, que não usam o SINDICATO, isso é um 

grande engodo, é uma ingratidão, é não reconhecer quem negocia por todos e conquista.  

Aliás, se não fosse o SINDICATO a REIPEL E REIART não existiriam. Se não fosse a atitude do 

SINDICATO de negociar na JUSTIÇA DO TRABALHO com os donos das empresas, com certeza, hoje nem 

esse emprego você e seu colegas teriam, porque elas não existiriam. É que quando da falência da 

Independência, o SINDICATO, para manter os bens móveis e imóveis, para não serem invadidos ou 

roubados, gastou mais de R$ 80.000,00 e ainda precisa ser ressarcido esse dinheiro. O SINDICATO correu 

riscos enormes, inclusive  o presidente da entidade até risco de perder a vida correu para manter o patrimônio 

que existe hoje. Portanto, se não fosse o SINDICATO isso tudo que existe hoje poderia não existir, 

principalmente os empregos de vocês. Nesta luta, para manter estas empresas, claro que também teve a 

coragem dos donos de negociar e confiar no SINDICATO.  

Infelizmente, alguns companheiros, que não são sócios, incitados pelos escritórios e RHs, não querem pagar 

a contribuição, porque dizem que não precisam de nada disso que foi citado. Reforço, isso é ingratidão, isso é 

cuspir no prato que se come.  

Portanto companheiros, sem o SINDICATO, você ficaria a mercê da vontade dos patrões, que, com certeza, 

não iriam conceder tudo isso que a empresa lhe oferece hoje. Pense nisso! O SINDICATO é o único órgão 

hoje que pode defendê-lo, mesmo a contra gosto de algumas pessoas que não o reconhecem, mas que são 

beneficiados. Estaremos sempre juntos de vocês! 

Mesmo assim aqueles que não são sócios e que não quiseram pagar essa pequena contribuição, compareçam 

no SINDICATO em cinco dias, a contar da divulgação deste boletim, para fazer sua oposição e discordância 

pessoalmente. Mas pense bem, o futuro de nossas vidas dependem de nossas escolhas hoje. 

 

Obrigado a todos 

 

A Diretoria 


