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O Sindicato dos Trabalhadores de
Locação  em Geral no Estado de Minas
Gerais - SINTRALMG ganhou ação cole-
tiva ajuizada no Tribunal Regional do
Trabalho, em Belo Horizonte, contra a
empresa Aquasolis Soluções Construti-
vas, buscando garantir os direitos de
seus empregados, homologado na con-
venção da categoria, que tiveram as
refeições suspensas no ano de 2017.

Pela sentença, expedida pela juíza
Ângela Castilho Rogedo Ribeiro, a empre-
sa teve de restabelecer imediatamente
o benefício aos empregados admitidos
antes da alteração, e pagar, a partir da
data da supressão, o valor de R$ 15 por
dia efetivo de trabalho, naquele período,
totalizando o valor de R$ 34.661,24 em
restituições. Além disso, a Aquasolis foi
condenada a pagar indenização por
danos morais coletivos no valor R$ 20 mil,
quantia que foi revertida ao Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT).

Segundo o presidente do SINTRAL
MG, Geraldo Anatólio, esta luta travada
pelo sindicato vem mostrar a importân-
cia da entidade na manutenção dos direi-
tos e conquistas dos trabalhadores. "Essa
vitória reforça a atenção do Sindicato
para os problemas que atingem a cate-
goria. Por isso, é fundamental que os
trabalhadores se sindicalizem a fim de
contribuir com a entidade para garantir
o respeito aos seus direitos, bem como
a manutenção e ampliação das conquis-

tas", afirma Geraldo Anatólio.
Ele destaca que para muitas lide-

ranças sindicais, os sindicatos
devem representar apenas aque-
les trabalhadores filiados. "Para
nós, no entanto, o SINTRAL MG
representa toda a nossa catego-
ria. Nossa função é defender o
trabalhador, principalmente nos dias
atuais onde vivemos momentos de baixa
produção, emprego escasso e com a
economia com pouco volume de inves-
timento", reforça. 

Finalizando, Geraldo Anatólio con-
clama os trabalhadores em locação para
conhecer mais e participar do sindicato.
"Sindicalize-se. O sindicato forte é a única

arma que o tra-
balhador tem para negociar com chan-
ces de vitória, mantendo os empregos e
as conquistas para a categoria. Além
disso, os filiados tem uma série de outros
benefícios, como especialidades médi-
cas, desconto em faculdades, clube e
hotel na praia para seu lazer", reiterou.
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... discriminação dos valores de cada benefciário...



Um Sindicato que 
trabalha para Você

Através de convênio
com o SINDEAC-MG, o
SINTRAL-MG oferece a
todos os trabalhadores em
locação sindicalizados uma
série de benefícios. Confira:

CLUBE DO SINDEAC
Localizado em área nobre

do bairro Nacional, na região
da Pampulha, o clube tem
toda a infraestrutura necessá-
ria para o lazer do associado
e de sua família. Entre as
comodidades instaladas em
20 mil metros quadrados,

estão: restaurante, salão de
jogos, saunas masculina e
feminina, quadras de futebol
de salão, peteca, vôlei, bas-
quete, campo de futebol
society, quadra de piso sinté-
tico, piscinas para adultos e
para crianças, toboágua, chur-
rasqueiras, aparelhos de
ginástica.

HOTEL EM GUARAPARI
Localizado na elegante

Praia do Morro, o hotel de alta
categoria à disposição dos
associados e de seus fami-
liares oferece hospedagem
de nível superior a preços
muito abaixo do mercado.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Na defesa dos seus direi-

tos, o(a) Associado(a) tem à
sua disposição advogados,
especializados na área traba-
lhista. Para tanto, basta pro-

curar o Sindicato e uma equi-
pe estará à sua disposição,
pronta para atendê-lo, tirar
suas dúvidas e agendar o seu
atendimento.

DESCONTOS EM
FACULDADES

Para se qualificar e estar

mais bem preparado para o
mercado de trabalho, e tam-
bém dar oportunidades aos
seus dependentes de cursar o
ensino superior, filiados e filia-
das  ao SINTRAL-MG con-
tam com importantes
parcerias, com as faculdades
Pitágoras e UNA.
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Ficha de Filiação

E para sindicalizar é muito fácil: você pode ir à sede do Sindicato ou preencher o formulário abaixo e enviar para
a sede do Sintral-MG ou fazer o cadastramento  pela internet, no site www.sintralmg.com.br. Acesse o link 

SINDICALIZAÇÃO. Não esqueça de enviar uma foto sua e dos dependentes para confecção das carteirinhas.

Para  você  e  sua  família  desfrutar  destes  e  de  outros  benefícios,    basta  apenas  ser  sindicalizado.

SINTRAL-MG

O Convênio firmado
com o SINDEAC para os
nossos associados oferece
assistência médica em
diversas especialidades,
além de odontologia,  psi-
cologia, fisioterapia, nutri-
ção, serviço social e me-
dicamentos que serão entre-
gues gratuitamente após as
consultas.

Especialidades disponí-
veis:pediátrica, angiologia,
cardiologia, clínico geral,
ginecologia, mastologia,
urologia, dermatologia, neu-
rologia, ortopedia, otorrino-
laringologia, endocrinologia
e oftalmologia. 

Contamos também, com
o atendimento de podologia
e estética facial.

ASSISTÊNCIA MÉDICA
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