RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PARA O ANO DE 2018
SUA EMPRESA BEM REPRESENTADA
Prezados,
O SINDIPLAST representa a indústria de transformação e reciclagem de material plástico
compondo o Sistema de Representação Empresarial da Indústria Paulista. É o porta voz de sua
empresa na defesa dos interesses do seu negócio em todas as esferas governamentais e
setoriais.
Ao longo de 76 anos o SINDIPLAST tem favorecido o desenvolvimento e a competitividade do
setor plástico no estado de São Paulo.
A manutenção das atividades do SINDIPLAST tem sido feita principalmente, a partir do
recolhimento da contribuição sindical, que é realizada uma vez ao ano, por meio da guia de
pagamento que encaminhamos anexa.
Listamos a seguir algumas conquistas que só foram possíveis graças à atuação institucional de
um Sindicato forte e pró-ativo:
• Atuação institucional junto ao poder público: A defesa de pleitos de interesse do setor
deve ser feita por instituições que representem a indústria como um todo. As relações
institucionais mantidas pelo SINDIPLAST nos possibilitam influenciar nas decisões que podem
afetar o ambiente de negócios do setor.
Como exemplo podemos citar nossa atuação institucional no debate da NR-12 como determinante
para evitar interdições e multas por conta de regras que extrapolavam o limite do razoável em
termos de segurança.
Também mantemos constante interlocução com as diversas Secretarias Estaduais (Fazenda,
Desenvolvimento, Meio Ambiente) para defender pleitos de interesse do setor de transformação e
reciclagem do plástico.
• Impessoalidade nas negociações coletivas de trabalho: Somente um sindicato
estruturado consegue dialogar com os sindicatos dos empregados de forma impessoal e enérgica
nas negociações e adequar as relações trabalhistas à realidade enfrentada pelas empresas,
realidade essa que se modifica diariamente, sem que isso resulte em movimentos e paralisações
pontuais para empresas.
Ressaltamos que com o fim da obrigatoriedade da contribuição Sindical, os sindicatos de
empregados buscarão cada vez mais pressionar as empresas a fim de obter vantagens aos seus
associados e o contraponto a essa força é a presença e voz da entidade patronal em defesa dos
interesses da indústria.

• Disseminação de informações relevantes para o dia a dia das empresas: Por meio de
diversos canais de comunicação tais como: e-mail, mala direta, eventos, site, redes sociais,
aplicativo, webinars, entre outros, divulgamos informações relevantes para a rotina das
empresas. Citamos como exemplo a divulgação de informações sobre as novas regras da
Reforma Trabalhista, principalmente a compreensão do acordado sobre o legislado, Terceirização
e Trabalho Temporário, temas que exigirão cuidado extremo das empresas sobre a sua precisa
aplicação para adequar às suas rotinas e práticas.
Listamos apenas alguns poucos exemplos com objetivo de reiterar a importância do nosso
trabalho e como ele gera valor ao setor e à sua empresa. E para continuar realizando esse
trabalho com a força e com o valor que a indústria de plástico e reciclagem merece, reforçamos a
necessidade do pagamento da guia de contribuição sindical anexa.
Convidamos sua empresa a participar desse sistema. Conheça o SINDIPLAST. Atualize-se e
acompanhe nossas atividades pelos nossos canais de comunicação ou entre em contato com
nossa equipe técnica e de consultores.
Nossa estrutura é feita para atender sua empresa. Nosso objetivo é que sua empresa se sinta
efetivamente representada e tenha seus interesses defendidos.
Participe do SINDIPLAST e tenha um SINDICATO forte na luta dos seus ideais!
Contamos com sua contribuição e estamos à disposição.
Atenciosamente,

José Ricardo Roriz Coelho
Presidente

