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CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO 2022
Ser sócio do sindicato é fortalecer a luta
contra os maus patrões, que em sua
ganância pelo lucro, exploram os
trabalhadores de várias formas. Um
sindicato forte e de luta é a melhor

ferramenta para nossa resistência a esses
ataques e para avançarmos nas conquistas.
Quanto mais sócios o sindicato tiver, mais
força ele terá para garantir nossas
reivindicações.

SINDICALIZE-SE
Lutando juntos.
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Fique sócio(a) do sindicato e aproveite!
Extensivo ao cônjuge e filhos de até 18 anos

Temos um Departamento Jurídico para garantir o respeito aos nossos direitos
e acabar com os abusos, aos quais historicamente somos submetidos.
Causas trabalhistas são gratis para os contribuintes e a baixo custo para os demais
Outras Causas são a baixo custo e com ótimo atendimento.
CLÍNICAS PARA TRAMENTO MÉDICO E DENTÁRIO
aClínica Geral
aCardiologia
aPediatria
aGinecologia
aOrtopedia
aNeurologia
aVÁRIAS OUTRAS ESPECIALIDADES

Temos Dentistas e fazemos vários Exames a baixo custo

Para ser atendido, basta você que é associado (a), ligar
para clínica para marcar a consulta, pelo telefone
e passar no sindicato antes do
atendimento, para pegar uma autorização.
As consultas poderão ser feitas de segunda a sábado.

O artigo 8º da Constituição Federal continua sendo
desrespeitado, com empresas agindo com práticas
desonestas contra as atividades sindicais.
Quem age dessa forma, comete atitudes
antissindicais.
Descobrimos empresas descumprindo a Convenção Coletiva de
Trabalho, não reajustando adequadamente os salários dos seus
trabalhadores. Ainda os chamam de COLABORADORES!
Para camuflarem a realidade, mantém salários por fora da carteira,
PRATICANDO CONCORRÊNCIA DESLEAL PARA COM OS DEMAIS
EMPRESÁRIOS. Quanto ao comprovante de pagamento de salários
(horerite/contracheque), houve empresa que admitiu em reunião com os
empregados, de que os valores ali impressos não são reais e sim acima do
verdadeiro valor pago ao mês. QUEM ACREDITARIA NISSO?
Quanto ao pagamento, está sendo feito em cheques, desrespeitando o artigo 465 da
CLT, que determina que para o pagamento de salário em cheques, é necessário que a
compensação ocorra no mesmo DIA ÚTIL E NO PRÓPRIO LOCAL DO TRABALHO.
ONDE ESTÁ A PRATICA ANTISSINDICAL?
Para evitar que o Sindicato oriente os trabalhadores, uma empresa impede
que os Diretores Sindicais se aproximem dos trabalhadores, DESCUMPRINDO
NOVAMENTE A CONVENÇÃO COLETIVA!

PAI,
ENGANAR OS
TRABALHADORES
É
CRIME ?

O SINDICATO ESTÁ TOMANDO AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS E JÁ RESOLVEU O PROBLEMA COM AS EMPRESAS SÉRIAS.
PORÉM, OS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PICARETAS PRECISAM SER ESPERTOS!
NÃO SEJAM CONIVENTES COM MAUS EMPRESÁRIOS AJUDANDO-OS COM SEU PRÓPRIO PREJUÍZO!

SINDICATO CIDADÃO

Todo início de ano o Sindicato distribui um Kit
material escolar para os filhos dos seus associados.

A luta não é só nas fábricas.
A luta está presente no
dia a dia do trabalhador!

ASSOCIE-SE AO SINDICATO E FORTALEÇA
A LUTA DE TODA A CATEGORIA

www.marceneirosmg.org.br

contato@marceceirosmg.org.br
(31) 98495-9350 - 98466-5710

