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Nº 10
NOVEMBRO 2021

Atenção Companheiros(as)
de Guidoval, Piraúba, Rodeiro, Rio Pomba, São Geraldo, Tocantins e Visconde do Rio Branco

Vamos estudar a nova contraproposta patronal
Companheiros(as), em nossa última assembleia no dia 11, rejeitamos a proposta dos empresários e
apresentamos nova proposta.
Em nova rodada de negociação entre a nossa Comissão de Negociação da Convenção Coletiva de
Trabalho deste ano e a Comissão dos Empresários, discutimos nossa nova proposta e isso impulsionou as
negociações. SURGIU UMA PROPOSTA ACEITÁVEL, PARA O MOMENTO!
Daí, convocamos todos vocês para nova assembleia a ser realizada em nossas subsedes, para
reavaliarmos nossa situação.

Não deixe de comparecer!

Traga um colega da fábrica e juntos vamos decidir nosso futuro!

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DIA: 26/11/2021 - sexta-feira - HORA: 18:00h - LOCAL: Subsede do Sindicato,
à Av. Prefeito Adolfo Nicolato, 194-Fundos - Centro - Rodeiro/MG.
DIA: 26/11/2021 - sexta-feira - HORA: 18:00h - HORA: 18:00h - LOCAL: Subsede do
Sindicato, à Rua Maria Pereira Amorim, 168, Nossa Senhora Fátima - São Geraldo/MG.
DIA: 26/11/2021 - sexta-feira - HORA: 18:00h - HORA: 18:00h, LOCAL: Subsede do
Sindicato, à Alameda José Soares da Costa, 129, Bairro Jardim Alice, Visconde do Rio Branco/MG.

Participar por videoconferência cadastra-se até o dia 25-11-2021, no whatsApp (31) 99945-3214.

SINDICATO CIDADÃO
A luta não é só nas fábricas. A luta está presente no dia a dia do Trabalhador!
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Nesta forte parceira com a REMEDIAR e a AACCS, o SINDMAR está DISTRIBUINDO GRATUITAMENTE, MEDICAMENTOS A QUEM PRECISA.
Quem precisar ou conhecer quem precisa, faça contato com o sindicato e saiba como obter seu
medicamento sem custo algum. Não precisa ser da categoria do Sindicato!

AGORA ATENDEMOS MUITO
ALÉM DO DIREITO DOTRABALHO
(31) 3271-1611

WhatsApp: (31) 98466-5710
Diogo Tadeu é o novo integrante da equipe do
Departamento Jurídico do SINDMAR.
Agora são quatro advogados para melhor atender!

PRÓXIMOS PLANTÕES:
Quinta e Sexta. Confirme horário nos telefones:

(32) 3577-1081 / 3556-1075 / 3551-7477

EMPRESA: O que é? Quais são seus Objetivos?
Pessoal, EMPRESA eu uma organização com o OBJETIVO de
ofertar produtos ou serviços para pessoas. Isso no mundo do sonho, pois
no mundo real, empresa tem um único objetivo: LUCRO. É muito comum as
empresas demitirem um empregado para contratar outro com salário
menor, para manterem seus lucros.
Para evitar que a busca pelo lucro faça com que as empresas
destruam as vidas de seus empregados, existem as LEIS. Para evitar que
os trabalhadores que não conhecem as leis sejam enganados por versões
duvidosas das leis, existem os defensores dos trabalhadores sendo os
mais importantes, os SINDICATOS dos TRABALHADORES.
Sempre que houver conflito entre duas ou mais leis trabalhistas, a prioridade será a lei que for mais
favorável ao trabalhador. Isso, pois o lucro da empresa compensa o risco que ela corre ao se descuidar em
observar o direito de seu empregado.
Com a Reforma Trabalhista (lei 13.467/2017) as empresas passaram a fazer os acertos das rescisões
de contrato de trabalho (acertos das contas), diretamente com os trabalhadores e fora do sindicato. Com isso,
muitos companheiros tiveram prejuízos em seus direito. Atento a isso, o SINDMAR começou a corrigir tais
acertos e obrigou as empresas a pagarem o que deviam aos trabalhadores.
Um dos maiores problemas que nosso Departamento de Homologações de acertos de contas, tem
encontrado na Região de Ubá, diz respeito ao Aviso Prévio. CUIDADO, o Aviso Prévio, quando trabalhado,
deve ser cumprido apenas em 30 dias. Os demais dias devem ser INDENIZADOS, ou seja, o trabalhador
recebe mas não trabalha.

98495-9350
98466-5710

