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E atenção Trabalhadores (as) em Locação do  Interior:as reuniões também serão realizadas nas empresas.

X
SINTRAL MG 

SINDLOC-MG E FECOMÉRCIO-MG

AGOSTO/2019Sindicato dos Trabalhadores de Locação em Geral no Estado de Minas Gerais

O Sindicato dos Trabalhadores de
Locação em Geral no Estado de Minas
Gerais - SINTRAL MG, começou em
agosto, mais uma Campanha Salarial. O
primeiro passo é a criação da pauta de
reivindicações, tendo em vista a garan-
tia dos direitos dos trabalhadores, mas
também a manutenção dos empregos. 

Segundo o presidente do SINTRAL
MG, Geraldo Anatólio, em tempos difí-
ceis, já é esperado uma grande luta e,
certamente, como nos anos anterio-
res, não será uma negociação fácil com
os representantes dos patrões. Ele cita
como exemplo as negociações com os
sindicatos patronais. As Convenções
Coletivas de Trabalho, que deveriam ter
sido assinadas  em dezembro  só foram
concluídas nos meses de junho e agos-
to deste ano.

Reforçando, Geraldo destaca que o
papel do Sindicato é justamente este:
garantir direitos, principalmente em
momentos delicados como os de nego-
ciação.  "Nesses períodos de baixa pro-
dução, em que o país vive forte recessão,
com alto índice de desemprego, a alega-
ção do empresariado, especialmente no
setor de locação, que é um serviço espe-
cializado, é que os contratos estão defa-
sados, ou em  fase final de execução, ou
com renovações abaixo do valor vigente,
impossibilitando os reajustes e outros

benefícios", reitera o líder sindical, acres-
centando, ainda, que é por isso que a
negociação é um período de grande des-
gaste: muitas reuniões, embates com os
patronais, manifestações e, pelo fato do
SINTRALMG abranger toda Minas Gerais,
requer, as vezes, grandes deslocamentos
para atender associados do interior. 

PROPOSTAS DE 2019
O presidente do SINTRAL MG aler-

ta que a manutenção dos empregos,
reajuste salarial pelo INPC e custeio sin-
dical serão os pontos-chaves da nego-
ciação deste ano.  Segundo ele, as
grandes empresas, em especial as de
locação de veículos, já oferecem alguns
benefícios como plano de saúde, segu-
ro de vida e outros. No entanto, as peque-

nas empresas alegam não ter caixa nem
estrutura para suprir todos estes benefí-
cios sociais. "Esperamos assinar, no
prazo mais breve possível, a Convenção
com os sindicatos patronais, garantindo
o INPC e a hora extra de 100% para
todos, além de outras garantias do ponto
de vista legal", afirmou. 

Geraldo Anatólio também fez ques-
tão de frisar que os trabalhadores são os
que mais sofrem com a crise econômi-
ca e com a falta de investimentos no
setor e os Companheiros e Companhei-
ras em locação precisam estar unidos.
"O trabalho em equipe nos faz mais for-
tes e o fortalecimento do Sindicato é hoje
o único caminho para os trabalhadores
garantirem os seus direitos. Juntos somos
mais fortes e podemos alcançar nossos
objetivos", alertou o Presidente, concla-
mando os Companheiros e Companhei-
ras a se sindicalizar.

Complementando, o presidente do
SINTRAL MG enumerou outras vanta-
gens que o trabalhador sindicalizado e
seus familiares podem usufruir, como
assistência médica e jurídica; desconto em
faculdades conveniadas; lazer e entrete-
nimento para toda a família, no Clube
recreativo do SINDEAC-MG; e no Hotel
em Guarapari com estadia com descon-
to de até 50%. "O Sindicato forte só depen-
de de você, associe-se", finalizou.

Companheiros e Companheiras,

O presidente do 
SINTRAL MG, Geraldo Anatólio



Clube Recreativo do
SINDEAC-MG -Localizado
em área nobre do bairro
Nacional, na região da Pam-
pulha, o clube tem toda a
infraestrutura necessária
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 fute-
bol de salão, peteca, vôlei,
basquete, campo de futebol
society, quadra de piso sin-
tético, piscinas para adultos

e para crianças, toboágua,
churrasqueiras, aparelhos
de ginástica.

Hotel em Guapapari -
Localizado na elegante
Praia do Morro, o hotel de
alta categoria à disposição
dos associados e de seus
convidados oferece hospe-
dagem de nível superior a
preços muito abaixo do
mercado. 

Assistência Jurídica -
Na defesa dos seus direitos,
o Associado(a) tem à sua

disposição advogados,
especializados na área tra-
balhista. Para tanto, basta
procurar o Sindicato e uma
equipe estará à sua dis-
posição, pronta para atendê-
lo, tirar suas dúvidas e
agendar o seu atendimento.

Assistência Médica - O
Convênio firmado com o
SINDEAC para os nossos
associados oferece assistên-
cia médica e ambulatorial,
em diversas especialidades,
além de odontologia, psi-
cologia, fisioterapia, nutrição
e serviço social. Contamos
também, com o atendimen-

to de podologia e estética
facial .  Medicamentos
disponíveis na farmácia do
sindicato serão entregues
gratuitamente após as con-
sultas.

Descontos em Facul-
dades - Para se qualificar e
estar mais bem preparado
para o mercado de trabalho,
e também dar oportunidades
aos seus dependentes de
cursar o ensino superior, filia-
dos e filiadas  ao SINTRAL
MG contam com importantes
parcerias, com as faculdades
Pitágoras e UNA, em diver-
sos cursos.

VVooccêê  ssaabbiiaa!!!!!!....
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Associados do SINTRAL MG tem uma série de benefícios. Veja:
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