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Contribuição sindical é essencial para
atuação forte do Sindicato
Em tempos de Reforma
Trabalhista e ataque incessante aos direitos dos
trabalhadores, o Sindicato tem importância ainda
maior na organização das
categorias e na construção
de lutas. Ao contrário do
que muitos pensam, a atuação de um sindicato vai
muito além de negociar
reajustes salariais. Eles representam o equilíbrio na
relação entre empregado
e empregador, tanto que
foram reconhecidos como
representantes dos trabalhadores pela Constituição
de 88, que assegurou a unicidade e o custeio das entidades.
Todos os reajustes e toda ampliação de direitos são conquistas da organização dos trabalhadores através de seus sindicatos,
que coordenam e mobilizam os
trabalhadores, denunciam as
péssimas condições de trabalho,
pontuam e brigam para estabelecer cada cláusula do acordo
coletivo, propõe ações jurídicas
em benefício dos trabalhadores,
entre outros.
Sem a contribuição sindical,
prevista na CLT para ajudar no
custeio das atividades sindicais,
cujo recolhimento deixou de ser
obrigatório com a Reforma Trabalhista, o movimento sindical
tem encontrado dificuldades
para realizar ações. No caso do

SINTECT-GO, algumas ações se
tornaram referência para os trabalhadores, tais como: curso de
formações sindical, curso para os
atendentes comerciais, encontros
da mulher trabalhadora, encontro de saúde do trabalhador, palestras e congressos, arcar com a
ida dos trabalhadores à Brasília
em dias de manifestações e/ou
em outros lugares, financiar a ida
de delegados e observadores em
congressos e eventos da Federação, da Central e de outros sindicatos, visitar todas as unidades
do estado pelo menos um vez ao
ano ou sempre que é requisitado,
e, principalmente, os custos com
a campanha salarial.
Para que o SINTECT-GO continue sendo representativo e atuante, é necessário que ele tenha

forças e recursos para colocar em
prática as ações necessárias para
defender os direitos e interesses
da categoria ecetista. Só é possível alcançar todos os objetivos da
categoria com o apoio dos trabalhadores.
Os trabalhadores ecetistas que
desejarem contribuir com o sindicato agora em março voluntariamente, devem autorizar o
recolhimento via requerimento
(ficha no verso) e enviá-lo ao Sindicato até o dia 15 de março por
email
(sintect1go@gmail.com)
ou fax (62) 3280-4415, entrega-lo
à um dirigente sindical, ou entregá-lo diretamente na sede do
SINTECT-GO, localizada na Rua
anhangá , Quadra 32-A Lote 25
Vila Brasília, Aparecida de Goiânia – Goiás.

AUTORIZAÇÃO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Pelo presente instrumento, eu
Nome:________________________________________________________________
Matrícula:_____________________________________________________________
CPF:_________________________________________________________________
RG:________________________________Orgão Expeditor:___________________
autorizo a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a efetuar o desconto
em meu salário através da folha de pagamento do mês de março, do valor
correspondente à Contribuição Sindical prevista no artigo 582 da CLT, em favor
do SINTECT-GO.
Local e data:_________________________, ______de ______________de 2019

_____________________________________________
(assinatura)

