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Confira o sucesso da

5ª Festa dos Terceirizados
Muita música, sorteios e diversão fizeram o sucesso da 5a
Festa dos Terceirizados, realizada no domingo, dia 5 de dezembro. Nem o tempo nublado
atrapalhou a festa para mais de
400 pessoas, entre associados e
familiares. Um dos pontos altos
do evento foi a apresentação
do grupo de Boi de Mamão de
Jurerê, já que o tema da festa
era o folclore ilhéu. As crianças se divertiram com o show e
também receberam a visita do
Papai Noel, que distribuiu doces e brinquedos para todos.
Você pode ver mais fotos no
site do Sindicato:
www.sindlimpfpolis.com.br.

Conheça as principais
reivindicações para 2011

A

Assembleia realizada no dia 16 de outubro, na sede do Sindlimp, aprovou a
pauta de reivindicações da categoria para a
negociação do próximo ano. As conquistas
vão depender da mobilização de todos: fique
atento às atividades do Sindicato e participe!
Entre as reivindicações aprovadas, que vão
fazer parte da Pauta entregue para as empresas, os destaques são:
1- O reajuste de 100% do INPC-IBGE, acumulado no período de janeiro/2010 a
dezembro/2010 mais o índice de aumento
real de salários de 17% referente a perdas salariais dos anos anteriores.
2- Horas extras com o adicional de 100%.
3- Adicional noturno, compreendido entre às
22h e 7h, será remunerado com o adicional
de 35%.
4- Adicional de assiduidade correspondente a
8% incidente sobre o total da remuneração.
5- Vale alimentação no valor de R$ 9,65 a todos os trabalhadores por dia trabalhado, independente da carga horária, sendo autorizado o desconto de até 10% do valor fornecido
de vale alimentação.
6- Vale-transporte até o quinto dia útil do mês,
obrigatoriedade de fornecimento gratuito,
7- Adicional de insalubridade de no mínimo
20%, ressalvado laudo técnico com grau
maior.
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Previsão Orçamentária
Os associados do Sindlimp puderam conhecer a
previsão de gastos do Sindicato em 2011, na Assembleia realizada no dia 25 de novembro de 2010, na
sede do sindicato. É importante que a entidade sindical tenha transparência sobre como está investindo o
dinheiro da categoria. Conheça a previsão e participe
dos eventos programados para o próximo ano. Sua
participação faz o Sindicato mais forte!
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