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Publicitários podem perder salários,
ganhos adicionais e conquistas
históricas, sem o Acordo Coletivo
O Sindicato dos Publicitários, este ano, está propondo à todas as Agências de
Propaganda, a formalização do Acordo Coletivo 2018/2019/2020, individual com
cada agência ou seja cada agência terá um acordo específico conforme sua rentabilidade, lucros, custos, número de funcionários, entre outros fatores.
Nesse formato de negociação é possível assinar um acordo mais adequado
com cada agência, em benefício de todos os empregados.
Resumindo, a nossa proposta é que cada agência tenha seu próprio acordo,
assinado com o nosso Sindicato, diretamente.
Caso esse acordo não seja assinado, os Publicitários podem ter perdas irreparáveis, a começar pelos salários e vários outros ganhos sociais e de proteção
trabalhista, adicionais à Lei, como se pode ver nas páginas 2 e 3 seguintes.

Vejam o que os Publicitários podem perder, sem acordo:
REAJUSTES SALARIAIS
A legislação vigente não obriga
as agências a conceder quaisquer reajustes salariais, nem aumento real e nem qualquer outro tipo de melhorias na
remuneração do empregado.
Todos os reajustes salariais, aplicados até 2017
foram por conquistas do nosso Sindicato, através
das Convenções Coletivas.
Se não houver o Acordo Coletivo, ou o empregado
negocia direto com o patrão ou fica sem reajuste.
Veja ao lado as conquistas salariais do nosso Sindicato dos últimos 5 anos.
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Dia de folga do Sindicato
no seu aniversário
Esse é mais um benefício importante conquistado
pelo Sindicato, constante da cláusula 12ª da atual
Convenção Coletiva (que acaba em 31 de março) que
os Publicitários podem perder se o Acordo Coletivo
não for assinado a partir de 01/04/18. Esse dia de folga corresponde a 1/30 do salário (benefício) equivalente a Contribuição Sindical paga pelo empregado
em março de cada ano.
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Piso Sal arial
Hoje o Piso Salarial
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Contribuição Sindical 2018
Desconto em Folha de Pagamento de março 2018
Comunicamos que em Março próximo, todas as agências deverão descontar a
Contribuição Sindical dos empregados ativos correspondente a 1 (um) dia de
salário (1/30), na forma dos artigos 545, 578, 579, 582 e 583 da Lei nº 13.467/2017
de 13/07/2017, Reforma Trabalhista.
O recolhimento dessa contribuição deverá ser feito preferencialmente até o dia
16/04/2018 através da Guia da Contribuição Sindical que deve ser emitida acessando os sites da CEF: www.mte.gov.br ou www.caixa.gov.br

Código da Entidade Sindical Urbana: 86571

O apoio da categoria é fundamental
É de extrema importância que a categoria apoie e autorize esse desconto da
Contribuição Sindical, previsto na CLT para que o Sindicato possa continuar
sua luta na defesa dos direitos dos empregados e na garantia das conquistas
históricas da Convenção Coletiva detalhadas neste boletim.

