
ANO LXXXIV
Nº 04

JULHO 2022

Órgão Oficial do SINDMAR - Sindicato dos Oficiais Marceneiros de Belo Horizonte e Região - www.marceneirosmg.org.br - e-mail: administrativo@marceneirosmg.org.br

Campanha Salarial 2022-2023 para BH e Região

 Nós trabalhadores temos o dever de trabalhar adequadamente e fazer valer cada centavo que 
nos é pago. As empresas têm o dever de nos pagar adequadamente e o governo tem o dever de não 
permitir que apenas os patrões enriqueçam, nos deixando na miséria. Vamos à luta para que todos 
cumpram seus deveres e para que nossos salários sejam corrigidos adequadamente!

 Companheiros(as), poucas pessoas não têm senso de dever. Apesar destas poucas pessoas 
alardearem que é muito vantajoso escapulir dos deveres, felizmente a grande maioria da população 
não pensa assim e cumpre com suas obrigações sociais. Sem o cumprimento dos deveres e das 
obrigações de todos nós, a sociedade se transformará em um caos total, onde ninguém respeita 
ninguém. Por isso devemos cumprir com nossos deveres!

  O sindicato existe para garantir a igualdade nas relações capital x trabalho. Como o sindicato 
não é só a diretoria ou a sede, e sim toda categoria, é preciso que todos os trabalhadores se unam. 
Participe do Sindicato e cumpra seu dever de defender os seus interesses!

Por uma sociedade mais justa!

Não deixe de comparecer! Interessados em participar 
por videoconferência devem se cadastrar até o dia 

    Companheiros(as), as reuniões de negociação entre a nossa 
Comissão de Negociação da Convenção Coletiva de Trabalho deste ano e a 
Comissão dos Empresários parece ser positiva com esperanças de 
alcançarmos um bom resultado em nossas reivindicações. 

                                       21-07-2022, no WatsApp (31) 99945-3214.

  Diante disso, precisamos nos reunir novamente para avaliar os 
contras e os prós das nossas necessidades e das intenções dos patrões. Por 
este motivo, convocamos todos vocês para uma assembleia a ser realizada 
em nossa sede em BH no dia 22/072022, para juntos analisarmos nossa 
situação.

Vamos analisar a contraproposta patronal

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

EM BELO HORIZONTE

Hora: 18:00h

DIA: 22 de julho de 2022 - Sexta-Feira

LOCAL: Sede do Sindicato Rua Carijós, 141, 2º andar - Centro

ASSEMBLEIA



       98495-9350
98466-5710 

(31) 3271-1611

AGORA ATENDEMOS MUITO
ALÉM DO DIREITO DOTRABALHO

 PLANTÃO ON LINE:

WhatsApp: (31) 98466-5710

No dia 10 agosto, após a assembleia, nossos advogados estarão ao vivo, tirando dúvidas e 
dando informações juridicas. PARTICIPE!

 Os jornalistas da Central Única dos Trabalhadores demonstram nesta reportagem que sobreviver ficou 
mais difícil para milhões de brasileiros e brasileiras que veem no subemprego e no bico, uma forma de 
conseguirem algum trocado para não passarem fome. 
 Mostram que a maioria dos empregos surgidos de maio de 2021 a maio de 2022, foi para profissões de 
baixa remuneração e que a campeã foi para faxineiros.
 Revelaram que entre os que mais perderam renda foram os motoristas de ônibus urbano e auxiliar 
administrativo, enquanto quem teve valorização maior foram os médicos clínicos.
 Foram além, mostraram que como resultado das altas taxas de desemprego, da baixa remuneração e 
alta da inflação, cada vez mais famílias ficaram endividadas. A inadimplência chega a 58% nas famílias com 
renda de até R$ 2.100. Ou seja, uma em cada três famílias brasileiras possui dívidas em atraso, e a alta da 
inflação é apontada como o principal fator para que essas despesas não sejam pagas em dia, segundo 
sondagem especial realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre).

Baixos salários, queda de renda e endividamento: o caos na vida do trabalhador 
Pesquisa divulgada pela CUT mostra que novas vagas de emprego formal é maior para baixos 

salários, o que está empobrecendo os trabalhadores entre 2021 e 2022.
fonte: https://www.cut.org.br/noticias/baixos-salarios-queda-de-renda-e-endividamento-o-caos-na-vida-do-

trabalhador-d90c

Sendo assim, só nos resta um caminho: 
LUTAR POR MELHORES SALARIOS!
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