
CATEGORIA

Nome Completo *

Pai *

Mãe *

Enderereço * 

Data Nasc. *

Data de NascimentoNome

Data Admissão

E-mail

Obs Preencha esta �cha e entregue a um dos nossos diretores no seu local de trabalho ou na sede do Sindicato.
Atenção Os campos marcados com (*) são de preenchimento OBRIGATÓRIO.

Autorizo a Administração de Pessoal do(a) __________________________________________________________
a efetuar o desconto da mensalidade sindical em folha de pagamento, em nome do Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresa de Transportes Metroviários, Veículos Leves Sobre Trilhos e Monotrilho do Estado do Rio de Janeiro - SIMERJ.

Rio de Janeiro,  ______ / ______ /______ _________________________________________________________________
Assinatura

Autorização
(para ser preenchido somente por Metroviários na ativa)

Registro

Cargo Setor Tel

Tipo Sanguíneo * CTPS N˚ Série UF *

Identidade * Órgão Exp. * CPF *

CEP Bairro Cidade UF Tel *

N˚ * Complemento *

Metrô Rio Aposentado

DADOS PESSOAIS

SIMERJ, SINDICATO QUE LUTA!

Contribuinte Pensionista

CADASTRO DE ASSOCIADOS

FILIAÇÃO

ENDEREÇO COMPLETO

DOCUMENTAÇÃO

DEPENDENTES LEGAIS

Rio Trilhos

Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Transportes Metroviários, 
Veículos Leves Sobre Trilhos e Monotrilho do Estado do Rio de Janeiro - SIMERJ

Sindicalize-se
“A FORÇA DO SINDICATO ESTÁ EM VOCÊ”



CAMPANHA DE FILIAÇÃO
FORTALEÇA SEU SINDICATO

Alguns bons motivos param se sindicalizar:
• Apesar de não ser obrigatória, a sindicalização é um direito do trabalhador 

e um verdadeiro exercício de cidadania;

• Os sindicatos são os legítimos representantes dos trabalhadores junto 

aos empregadores;

• Sindicalizar-se significa participar de ações que valorizam a função de 

cada trabalhador;

• É participar da luta para manter direitos já conquistados e para ampliá-

los;

• Os sindicatos organizam, representam e defendem os interesses dos 

trabalhadores;

• Lutam por direitos sociais, participando e influenciando nas decisões 

e processos políticos para uma melhor distribuição de riqueza, com 

garantia de dignidade ao trabalhador, inclusive nas aposentadorias;

É importante termos claro que é através da luta coletiva e do Sindicato, 

que garantimos nossos direitos e avançamos em nossas conquistas. Não 

se trata apenas de sustentar política e financeiramente a entidade. Mas de 

fazer parte e somar na luta do conjunto dos trabalhadores.


