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PARA PROTEÇÃO, DEFESA e BENEFÍCIOS, a

SINDICALIZAÇÃO é a SUA MELHOR OPÇÃO!

Companheiro (a) Trabalhador (a)

SINDICALIZE-SE PARA SE PREVENIR E SE DEFENDER, porque fatos como aqui relacionados

podem acontecer com VOCÊ! ...porque nas RELAÇÕES de TRABALHO, situações de fatos a

seguir enumeradas em 10 (dez) pontos acontecem todos os dias em alguma Empresa; ... e

assim sendo:

1ª: Quantos já sofreram assédio moral e tratamento indigno no trabalho?

2ª: Quantos já sofreram tratamento com rigor excessivo, com imposição para trabalhar fora da função

e em jornadas excessivas?

3ª: Quantos já sofreram humilhações no trabalho e foram tratados pelos patrões ou por seus chefes

com descaso e com desprezo?

4ª: Quantos já adoeceram no trabalho e/ou sofreram acidentes do trabalho e foram tratados com

descaso e depois demitidos sem dó nem piedade?

5ª: Quantos já foram enganados e passados para trás por seus patrões e por seus chefes, com

promessas de aumento salarial e de promoções funcionais que não cumpriram?

6ª: Quantos já foram rebaixados na função e esbulhados em seus direitos?

7ª: Quantos já sofreram perseguições e foram tratados com arrogância e desrespeito?

8ª: Quantos já foram simplesmente dispensados, jogados na rua, sem o respeito devido de suas

garantias e sem receber os seus direitos?

9ª: Quantos já foram ameaçados, agredidos moralmente e ofendidos em sua dignidade pelos patrões e

por seus chefes?

10ª: Quantos já foram desrespeitados em sua honra e boa fama por atos de EX-PATRÕES, para

dificultar-lhes em conseguir novo emprego?

VOCÊ PROVAVELMENTE, JÁ VIU, SABE, TESTEMUNHOU OU ATÉ MESMO JÁ FOI VÍTIMA DE UM CASO 

DESTES!

Pois bem, individualmente o trabalhador é fraco, hipossuficiente e incapaz para enfrentar e vencer,

sozinho, aos patrões e às suas injustiças diárias!

É POR ESSA RAZÃO FUNDAMENTAL QUE DESDE o INÍCIO da “REVOLUÇÃO INDUSTRIAL” os

TRABALHADORES CRIARAM e ORGANIZARAM os SINDICATOS PARA A PROTEÇÃO E DEFESA DE SEUS

DIREITOS! Enfrentar e vencer as injustiças!

PORÉM, O SINDICATO TAMBÉM DEPENDE DE VOCÊ METALÚRGICO (A) E DA SUA CONTRIBUIÇÃO PARA

FUNCIONAR E CUMPRIR BEM O SEU PAPEL.

POR ISSO SINDICALIZE-SE, JÁ! FORTALEÇA O SINDICATO E A VOCÊ MESMO (A)!

E, DE QUEBRA, na SINDICALIZAÇÃO VOCÊ TEM AINDA ASSISTENCIAS, BENEFÍCIOS e os

CONVÊNIOS do SINDICATO!
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RAMELLI ENGENHARIA ELÉTRICA,

estabelecida na cidade de ARARAQUARA (SP),

na Rua Maurício Galli, nº 234, Vila Velosa, Ramo

de atividade, comércio de POSTES PADRÃO

(CPFL).

Aplicação de desconto de 5% (cinco por cento)

sobre as compras à vista, aplicados incidente

sobre o preço do produto vendido.

TETO NOVO ACABAMENTOS, estabelecida

na cidade de ARARAQUARA-SP, na Av. Dr.

Leite de Morais, nº 1,066, Vila Xavier, do

Ramo de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,

Aplicação de desconto de 3% (três por

cento) incidente sobre as compras à vista

ou a prazo, podendo parcelar em até 10

(dez) vezes com a garantia do mesmo

desconto sobre o produto vendido.

PONTO DA CERVEJA - EPP, estabelecida na cidade

de ARARAQUARA-SP, na Rua Carlos Gomes, nº

3.098, loja 29, do Ramo de COMERCIO VEREJISTA

DE BEBIDAS EM GERAL E OUTROS.

Nas compras acima de R$ 75,00 (setenta e cinco

reais), a concessão de um gelo pequeno e nas

compras acima de R$ 150,00 (cento e cinquenta

reais), a concessão de um gelo pequeno e um

carvão pequeno.

O Trabalhador associado ao Sindicato agora poderá desfrutar de diversos
convênios firmados com a entidade, segue abaixo todos os conveniados com seus
respectivos benefícios e descontos ao Sócio do Sindicato. Em breve serão
incluídos novos convênios no Site do Sindicato fique atento.
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J.B. TORRES, estabelecida na cidade

de ARARAQUARA-SP, na Av. José

Cezarini, nº 926, Bairro São José, do

Ramo de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Aplicação de desconto de 5% (cinco

por cento) incidente sobre as

compras de seus produtos à vista ou

a prazo.

MILANETTO MASSAS, com atividade nesta

cidade de ARARAQUARA no SHOPPING

JARAGUÁ, Ramo de atividades de

ALIMENTOS.

Aplicação de desconto de 10% (dez por

cento) nos preços dos pratos servidos.

GRILETTO, com atividade nesta cidade de

ARARAQUARA-SP no SHOPPING JARAGUÁ, do

Ramo de atividades de ALIMENTOS.

Fornecimento da bebida não alcoólica (300 ml)

sem custo no acompanhamento das refeições,

na compra de qualquer prato, consistente em

Suco de Laranja ou Suco de Caju ou

Refrigerante de máquina, dentre aqueles

existentes no estabelecimento (Pepsi Cola;

Fanta; Kwat ou Sprite).

TUDA AUTO ELÉTRICA, com atividade

nesta cidade de ARARAQUARA-SP na

Rua José do Patrocínio, nº 210 , do Ramo

de atividades AUTO ELÉTRO para

reparação de autos.

Concede 5% (cinco por cento) de

desconto à vista, tanto na mão de obra

dos serviços, quanto na aquisição de

peças de reposição para o veículo.

E.W. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, estabelecido com

atividade nesta cidade de Araraquara, na Av. Antônio

Lourenço Corrêa, nº 1.037, Vila Xavier, do Ramo da

MECÂNICA, SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E

BALANCEAMENTO.

Será concedido desconto de 20% (vinte por cento) em

peças e dividir em 04 (quatro) vezes no cartão ou 30%

(trinta por cento) para pagamento à vista somente nas

peças.
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MECANICA E AUTO CENTER GOUVEIA, com atividade nesta

cidade de Araraquara-SP na Av. Armando Biagioni, nº 341, do Ramo

de atividades: Mecânica, Suspensão, Elétrica, Alinhamento e

Balanceamento e Ar Condicionado.

Será concedido desconto de 15% (quinze por cento) nas peças e,

eventualmente, nas promoções lançadas e que não participam

dos descontos. Quanto à forma de pagamento será flexível no

cartão de crédito. A aplicação de 15% (quinze por cento) de

descontos será concedido para pagamento à vista e parcelados

em até 05 (cinco) vezes sem juros nos valores acima de R$

1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Os serviços deverão ser

previamente agendados via telefone ou por E mail.

TREE WELLNESS / TREE CONDICIONAMENTO FÍSICO

LTDA. - ME, com atividade nesta cidade de Araraquara-SP

na Av. Padre Antônio Cezarino, nº 1.307, Vila Xavier, Ramo

de atividades de: ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO.

Será concedido aos Associados o desconto de 10% (dez por cento)

nas mensalidades dos Planos Livre, Matinal, Fit ou Express, na

matrícula e na avaliação física e aos familiares do conveniado

matriculado na TREE, concedemos o Desconto Família equivalente a

5% (cinco por cento) de descontos na mensalidade de qualquer plano,

na matrícula e na avaliação física.

REDE DROGAVEN DE FARMÁCIAS:

Av. Pe. Antônio Cezarino, nº 292 (CEP 14.810-142), Vila Xavier,

Araraquara-SP, Telef. 3322-3252.

BENEFÍCIO / VANTAGEM:

Concede aos Associados do Sindicato, descontos de 18% (dezoito

por cento) em medicamentos referenciais e 30% (trinta por

cento) em toda linha de medicamentos genéricos, mediante a

apresentação de documento de identidade com foto ou carteira

social do Sindicato, desde que estejam no ato da compra

cadastrados no sistema de parcerias da DROGAVEN (constantes

das listagens de sócios ativos expedida pelo Sindicato).

JP Barbearia - será concedido o

desconto de 1 real no corte de

cabelo masculino.

Palácio da pesca – será concedido 10%(dez

por cento) de desconto nas compras à vista,

mediante a pagamento em moeda (dinheiro) e

no cartão parcelado (debito/credito) sem juros,

mas sem o desconto.
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News star cabeleireiro – será

concedido aos sindicalizados o

desconto de 20%(vinte por cento) em

todos os trabalhos realizados entre os

dias de terça-feira as sextas-feiras

Cuore Fitness – Será concedido

aos sindicalizados o desconto de

8%(oito por cento) nas atividades

da fitness com exceção a bebidas

e vestuário.

Outlet do Óculos – desconto

de 15%( quinze por cento) a

vista ou a prazo (cartão) até

4 vezes.

Anhanguera Auto center - será

concedido aos sindicalizados o

desconto de 15%( quinze por

cento) na mão de obra e venda

de peças (com exceção de

pneus e baterias).
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MOVIECOM JARÁGUA:

com atividade nesta cidade de ARARAQUARA-SP no SHOPPING JARAGUÁ:

BENEFÍCIO / VANTAGEM:

O Associado poderá adquirir seu ingresso com grande desconto no Sindicato.

Os ingressos, pelo Sindicato, são validos para qualquer dia e sessão da grade de

programação, com validade de 2 meses para assistir qualquer filme, com exceção das

exibições de filmes em 3D.

NELVIO TINTAS LTDA, estabelecida nesta cidade de Araraquara-SP, na Av.

PADRE FRANCISCO CULTURATO, nº 411, do Ramo de atividades de:

COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS.

Será concedido aos Sindicalizados o desconto de 12% (dez por cento)

nas compras à vista, considerando-se nesta modalidade as operações

feitas a débito; crédito ou em dinheiro e de 10% (dez por cento) nas

compras a prazo.


