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Participe! Venha def nir os 
novos rumos do nosso Sindicato

Assembleia geral extraordinária

A direção do Sindimetal-Rio está fazendo uma ampla 
convocação da categoria para uma assembleia decisiva 
para a nossa entidade. Será nesta quarta-feira, dia 7 de 
fevereiro, às 18h, na nossa sede.

Queremos debater com cada metalúrgico o futuro do 
nosso Sindicato. Nossa entidade centenária passa por 
diversas mudanças por conta das dificuldades financeiras, 
causadas principalmente pelo alto desemprego na categoria 
e o fechamento de diversas empresas.

Os estaleiros foram fechados e muitas empresas do ramo 
também encerraram o serviço ou demitiram fortemente. 
Isso tem impactado diretamente as finanças do nosso 
Sindicato. Ao mesmo tempo, o governo golpista de Michel 
Temer tem promovido ataques contra as entidades 
sindicais, principalmente no que se refere à arrecadação e 
financiamento. 

Assembleia vai debater a contribuição sindical

Para enfrentar este momento, o Sindimetal-Rio está 
convocando esta assembleia geral extraordinária com 
os trabalhadores sócios e não sócios de todos os ramos 

(Grupo-19, Sinaval e Sindirepa) para tratar do desconto 
da contribuição sindical e formas de custear as ações do 
Sindicato.

Nosso Sindicato centenário tem longa tradição de luta ao 
lado desta combativa categoria. Nem mesmo a Ditadura 
Militar pôde calar nossa voz, apesar de toda perseguição 
sofrida. Agora, estamos enfrentando um governo aliado 
dos patrões que promove a retirada de direitos e busca, de 
todos os meios, enfraquecer a representação sindical.

Não vamos abaixar a cabeça para os patrões. É o 
momento de união da categoria para continuar financiando 
a luta dos trabalhadores. Um Sindicato independente de 
patrões e do governo conta com as contribuições financeiras 
dos trabalhadores, que sustentam de verdade a sua própria 
luta por melhores condições de trabalho, direitos sociais e 
salário digno.

Cada trabalhador pode 
e deve ajudar, não apenas 
comparecendo na assembleia, 
mas também ajudando na 
mobilização dos trabalhadores 
da sua empresa. Somente 
com a participação de todos, 
vamos fazer com que este 
Sindicato continue no caminho 
certo da luta e complete 
outros 100 anos. Sindicato presente nas empresas
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Dia 7 De fevereiro (quarta-feira)  Horário: 18H
Pauta: autorização Dos trabalHaDores Para Desconto  Da contribuição sinDical 

e outras fontes De custeio Do sinDicato
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A crise financeira atinge todo o movimento sindical 
nacional. Muitos sindicato já estão se adaptando a esse 
novo momento. A atual direção do Sindimetal-Rio já vem 
nos últimos tempos tomando as medidas necessárias 
para diminuir seus gastos, renegociando dívidas, 
economizando onde é possível e, inclusive, reduzindo seu 
corpo estrutural.

Mesmo com todas as medidas tomadas para sanear as 
contas, o Sindicato continua operando com um grande 
déficit mensal e as contas não conseguem ser fechadas. 

Sindicato é pra lutar!
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Por isso, estamos abrindo este diálogo com a categoria 
sobre o financiamento e estruturação do Sindicato.

A casa do trabalhador é sustentada por todos nós, 
metalúrgicos. Cada ação, atividade na porta da empresa, 
assembleia, greves e paralisações tem um custo financeiro. 
Inclusive este jornal que agora você lê, tem um valor 
para imprimir na gráfica. Sem falar nos gastos com nosso 
corpo de funcionários, os homologadores, advogadas que 
acompanham cada trabalhador na justiça. 

Tudo isso sem descuidar do nosso principal patrimônio, 
que é o trabalhador.  E para manter as portas abertas 
e continuar atuando na representação sindical de cada 
metalúrgico é necessário que cada um saiba da importância 
de ser sindicalizado, contribuindo financeiramente com a 
entidade. 

É a sua contribuição que faz com que nosso Sindicato 
possa atuar diariamente em prol da categoria, não 
apenas durante a campanha salarial, mas no dia a dia 
do trabalhador, dialogando na porta de cada empresa 
com vocês, escutando e aprendendo sobre os rumos do 
Sindicato. 

Patrões usam polícia militar 
contra trabalhadores e Sindicato

Na luta pela defesa de seus direitos, muitas vezes o 
Sindicato e os trabalhadores precisam, até mesmo, 
enfrentar as forças de segurança do Estado. Um caso 
recente ocorreu no final de janeiro na Fabrimar (Tigre). Na 
hora da assembleia, havia na porta da empresa um forte 
aparato policial para intimidar os funcionários.

A polícia tentou a todo tempo reprimir a ação da 
direção sindical e dos trabalhadores, querendo que 
todos entrassem para trabalhar. Mas a forte repressão 
policial não intimidou o Sindicato que dialogou com os 
trabalhadores.

Essa situação mostra de que lado está o patronato, 
além do Estado, com sua força de segurança. Foi mais 
uma demonstração da importância da direção sindical 
estar na porta das empresas para garantir e lutar pelos 
direitos dos trabalhadores. 

Você sabia? Sua contribuição 
também financia o FAT

Parte dos recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) vem da contribuição sindical de cada 
trabalhador. Esses recursos são de grande importância, 
pois auxiliam no combate ao desemprego por meio de 
programas de qualificação da força de trabalho, além do 
pagamento do seguro-desemprego, do abono salarial 
e dos repasses ao BNDES para financiar programas de 
desenvolvimento econômico. 

Ou seja, quando você contribui com o Sindicato 
também ajuda o Fundo que auxilia milhares de 
trabalhadores todos os anos.

Seja um trabalhador sindicalizado e ajude 
a trazer mais companheiros. Depende de nós 

o crescimento e a força do Sindicato.


