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VERSÃO ONLINE:.

TRABALHADOR QUE NÃO
CONTRIBUI COM SEU
SINDICATO, AJUDA O PATRÃO
A ACABAR COM SEUS DIREITOS.

P2

P3

P2 P3 P4
Empresa pode 
demitir empregado
com Carteira, pra 
terceirizá-lo?

Saiba quem pode 
sacar o PIS/Pasep 
nos próximos 
meses.

Confira o 
pagamento 
do Abono 
Salarial.

Em negociação 
com os patrões, 
um golaço dos 
trabalhadotres!

3,30%
RETROATIVO

 A JANEIRO

1,21%
GANHO

REAL

REAJUSTE SALARIAL
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DIREITO
GARANTIDO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Quem não ajuda seu Sindicato, 
faz o jogo do patrão!

SEGURO DESEMPREGO
Confira na tabela o seu direito!

Tá na Lei 
e tem 
que ser 
cumprido!

PERGUNTA: 
As empresas podem 

demitir o empregado 
CLT (com Carteira de 
trabalho assinada) e 

Todo  t raba lhador 
consciente deve saber 
que o fim do imposto 
sindical obrigatório de-
cretado pela reforma 
trabalhista aprovada 
pelo Senado tem a in-
tenção de enfraque-
cer os sindicatos e o 
trabalhador. Mais do 
que isso, a tal “defor-

ma trabalhista” visa dar 
mais força aos patrões 
na hora de negociar os 
novos acordos  e con-
venções coletivas.

Portanto, abrir mão 
de contribuir com seu 
Sindicato é dar um 
tiro no pé, ou seja, é 
ajudar o patrão a ficar 
cada vez mais forte 

diante dos seus em-
pregados.

Trabalhador forte e 
organizado, mantém a 
contribuição sindical, 
não abre mão deste 
direito e ajuda a sua 
categoria profissional a 
continuar organizada e 
forte nas negociações 
com as empresas.

transformá-lo em tercei-
rizado?

RESPOSTA:
Pela legislação, o 

empregado que for 

O valor do benefício não poderá ser inferior ao valor do Salário Mínimo.
Salário Mínimo: R$ 954,00

demitido não poderá 
prestar serviços para 
esta mesma empre-
sa na qualidade de 
terceirizado antes do 
prazo de dezoito me-
ses, contados a partir 
da demissão do em-
pregado.

A demissão 
sem justa causa 
de empregado 
portador de 
deficiência só 
poderá ocorrer 
após a contratação 
de substituto 
de condição 
semelhante.

Está na Lei e o 
Superior Tribunal 
do Trabalho - TST 
garante.
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PIS/PASEP
Saque do 
fundo é 
liberado a 
todas as 
idades

CAMPANHA SALARIAL DE 2018

Golaço do Sindicato 
e da Categoria!

Uma vez beneficia-
da pela aposentadoria 
especial, a pessoa não 
pode permanecer no 
mesmo emprego, pois 
o objetivo da lei que 
reserva regras diferen-
ciadas de previdência 
a algumas profissões é 
preservar o trabalhador 
do ambiente nocivo.

Assim entendeu, por 
unanimidade, a Subse-
ção I Especializada em 
Dissídios Individuais 
do Tribunal Superior do 
Trabalho, que preten-
dia anular a rescisão 
contratual decorrida da 
concessão de aposen-

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

tadoria especial.
A decisão foi funda-

mentada na jurispru-
dência da subseção 
no sentido de que a 
aposentadoria especial 

concedida em função do 
trabalho em condições 
prejudiciais à saúde que  
acarreta a extinção do 
contrato por iniciativa do 
empregado.

Na negociação com os patrões, Sindicato conquistou reajuste e reposição 
inéditos nesses tempos de recessão e desemprego em todo o País. 
Sindicato da Informática ainda pendente. Categoria está de parabéns!

- 3,30% retroativo a janeiro/2018.
- Piso Salarial R$ 1.275,00.
- Diferença salarial poderá ser quitada 
até o mês de julho/2018 ou seja, até o 
5º dia útil do mês de agosto/2018.
- Ganho Real de 1,21%.
- Não haverá nenhum desconto em 
favor do sindicato.

Sancionada lei que 
estende o saque das 
cotas do Fundo PIS/
Pasep para cotistas 
de todas as idades 
que trabalharam 
entre 1971 e 1988. 
A medida é válida 
apenas até 28/ 
setembro/ 2018. 
Depois dessa data, 
só poderá sacar 
quem tiver 60 anos 
ou mais. 

O saque para 
quem tem menos 
de 60, começou no 
dia 18/junho e vai 
até 28/setembro.

Em 18/junho, saca 
quem tem 57 anos 
ou mais. Dia 8/
agosto, saque para 
cotistas de todas 
as idades com 
contas na Caixa 
(PIS) e no Banco do 
Brasil (Pasep). Em 
14/agosto, saque 
para cotistas de 
qualquer idade em 
outros bancos.

Aposentadoria especial impede 
permanência no mesmo emprego
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CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO ABONO 
SALARIAL - EXERCÍCIO 2018/2019

Para os correntistas da CAIXA será depositado 
a partir de Julho/2018 conforme tabelas abaixo:


