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Sintrivel uma luta intensa pelos trabalhadores
Em 2017 a atual diretoria do Sintrivel, completa 4 anos de muito esforço e dedicação aos trabalhadores representados pela Entidade, foram muitos os investimentos para manter nossa Entidade forte e preparada para atender as
pessoas que aqui depositam sua confiança.

A Sede Administrativa foi totalmente reformada, inclusive, climatizada, para dar mais conforto aos mais de 5.000 trabalhadores que por aqui passam durante o ano.
O consultório odontológico foi totalmente ampliado e modernizado com equipamentos de última geração e profissionais altamente capacitados, onde mais de 2.800 trabalhadores e dependentes são atendidos durante o ano.
A Sede Recreativa foi reformada e ampliada, com a construção de novas churrasqueiras e cozinha, parquinho infantil totalmente equipado, construção de quadra poliesportiva, cobertura metálica, construção de novos salões de festas, deck de madeira, aquisição de 400 cadeiras e 100 mesas novas entre outras inúmeras melhorias.
O Sintrivel não está somente na Sede Administrativa, desde de 2014 foram
mais de 250.000 quilômetros rodados por toda nossa base territorial que além
de Cascavel são mais 25 cidades, visitando mais de 1.500 obras e tendo contato com aproximadamente 10.000 trabalhadores, onde 4.647 estavam na informalidade e após nossa visita 1.112 tiveram seus registros em carteira de
trabalho, ou seja, vamos onde o trabalhador está. Além de viagens pelo Estado
e pelo Brasil representando os trabalhadores de Cascavel e Região.
Para essa árdua tarefa foi adquirida uma frota de veículos novos e com garantias, livres de manutenção mecânica e incansáveis voltas em cima do guincho,
todos devidamente registrados em nome da Entidade e incorporados ao patrimônio do Sintrivel.
Todo o dinheiro arrecadado com as mensalidades dos trabalhadores e trabalhadoras
associados ao Sintrivel, custeia a manutenção da Entidade, e o mais importantes dos
benefícios que os trabalhadores e trabalhadoras associados ao Sintrivel têm que é o
direito ao trabalho digno garantido na Convenção Coletiva de Trabalho que muitas
das vezes as pessoas pensam “que é a lei que garante”, que o salário diferenciado, a
data base, o vale compras, o café da manhã, o seguro de vida, o direito ao acerto
(homologação) no Sindicato dentre tantos direitos são na verdade adquiridos
nas negociações salariais que ocorrem
todo ano entre o Sintrivel e os Sindicatos Patronais.

Nossa diretoria e funcionários estiveram em dezenas
de cursos e aperfeiçoamentos sobre legislação trabalhista e segurança no trabalho, além de formação sindical, onde esse conhecimento
nos permite estar preparados para os grandes desafios que tivemos e teremos no
futuro na defesa dos trabalhadores por nós representaMas resta um saldo que é inteiramente dos.

devolvido aos trabalhadores e dependentes que mais necessitam de muitas
formas, como, dentista, cabeleireiros,
material escolar, cestas básicas, dentre
muitos outros benefícios que fazem do
Sintrivel o grande Sindicato Cidadão
que se tornou.

As lutas que virão!
Em 2017 também vimos o governo atacar os direitos dos trabalhadores como nunca desde a criação da CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho) no ano de 1943 pelo Presidente Getúlio Vargas, em Julho deste ano o Presidente Michel Temer sancionou a nova Lei do Trabalho, que trará inúmeras ameaças aos direitos trabalhista, porém,
temos mais do que nunca a chance de fazer do nosso Sindicato o grande instrumento de luta de nossas reivindicações, uma vez que a Nova Lei, deixa claro que o “Negociado vale sobre o Legislado” em outras palavras o que o
Sindicato negociar e colocar na Convenção Coletiva de Trabalho será “LEI”, logo nossa união é importantíssima para que o Sindicato não enfraqueça e perca o poder de negociar, para isso precisamos que os trabalhadores continuem filiados ao Sintrivel, contribuindo para o manutenção da casa do trabalhador.
Nesse mês de Outubro nos dias 17 e 18 teremos eleições em nossa Entidade com Chapa Única que concorrerá ao
pleito, mesmo com chapa única a eleição deve ocorrer, logo, apresentamos abaixo os integrantes da chapa com
grande renovação, onde foram contemplados, os trabalhadores de quase todas as categorias representadas pelo
Sintrivel.
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A diretoria aqui apresentada propõe nos próximos anos de mandato alguns pontos a seguir:
Continuar defendendo os direitos dos trabalhadores e
trabalhadoras da categoria;
Lutar por dignidade nos salários e benefícios de todos;
Usar os recursos da Entidade com responsabilidade e
inteiramente voltada aos anseios da categoria;
Equipar e ampliar nossas Sedes Administrativa e Recreativa, como cobertura da quadra poliesportiva e
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construção da piscina;
Ampliar e inovar no diálogo com os associados e associadas;
Manter os benefícios existentes e na medida do possível ampliá-los;
Estar sempre junto dos nossos representados, na obra,
na fábrica ou na rua se preciso for.

