
O Sindicato é de todos nós. Preci-samos todos ter esta compreensão. Sóexiste Sindicato porque existe traba-lhadores. Mas, infelizmente muitosacham que não tem nada com isto.Não adianta apenas reclamar. Pre- cisamos agir... Só vamos garantir amanutenção de nossas conquistas,se estivermos dispostos a lutar pelosnossos direitos. Denuncie as irregularidades de suaempresa no SINTRAL MG, pois só assim o Sindicato vai saber o que estáocorrendo e fazer valer os seus direi-tos. Para garantir o sigilo de seu nome,crie um email particular  e nunca useo computador da empresa. Juntos somos fortes!Companheiros e Companheiras,SINTRAL MG SINDILEQ-MGESINDIVAN-MGFevereiro/2018

ASSEMBLEIA GERALBELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANADia 30 de Maio de 2018, às 12:00hSOMOS RADICALMENTE CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA.E Atenção Trabalhadores(as) em Locação da Capital, Região Metropolitana e Interior: as reuniões também serão realizadas nas empresas.Local: Sede do SINTRAL MG - Rua Jacuí, 685 - Floresta - Belo Horizonte.
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Sindicato dos Trabalhadores de Locação em Geral no Estado de Minas Gerais - SINTRAL MG

Clube Recreativo do SINDEAC Hotel Diamantina, Praia do Morro/ES (*) Parque Aquático Tsunami, em Itabirito

Você Sabia...  Que o trabalha-dor não recebe o dia 31?  O quevocê acha de entrarmos na justi-ça e exigir o pagamento dos últi-mos 5 anos a que temos direito.Você Sabia... Que a lei deter-mina que as empresas não preci-sam mais fazer homologação noSindicato? E que já tem muitasdelas achando uma beleza: dando"cano" nos trabalhadores, nãopagando devidamente os seusdireitos, inclusive deixando de
depositar o FGTS e não pagandocorretamente as verbas rescisó-rias?  Fiquem de olho, denunciemao Sindicato. Ele pode te ajudar areaver os seus direitos.Você Sabia... Que está na CCT- Convenção Coletiva de Trabalhoque a empresa tem que chamar oSindicato para discutir a PLR - Par-ticipação nos Lucros e Resultados?Você Sabia... Que se a empre-sa for ligada ao SINDILEQ  e nãofornecer alimentação, terá de expli-car ao Sindicato os motivos?Você Sabia... Que a empresa

não pode demitir o trabalhadorcom mais de 5 anos de casa, seestiver faltando apenas 18 mesespara ele se aposentar. Inclusive oSindicato já ganhou várias açõesjudiciais neste sentido.Você Sabia... Que só vamosmanter nossas conquistas, seVocê, junto com o Sindicato, deci-dir lutar pelos seus direitos.Você Sabia... Que o Sindicatosó existe porque você existe?

ESTAMOS ACEITANDO SUGESTÕES PARA NOVOSCONVÊNIOS. CASO TENHA ALGUMA INDICAÇÃO,BASTA ENTRAR EM CONTATO CONOSCO. DDeessccoonnttooss  eessppeecciiaaiiss  eemm  FFaaccuullddaaddeessUm dos melhores e mais completos clubes da RegiãoMetropolitana de Belo Horizonte, Hotel na Praia doMorro, em Guarapari*, e Rede Samba Hotéis, situadosem todo o Brasil: em Itabirito Rio das Pedras (ParqueAquático Tsunami), Foz do Iguaçu e Angra dos Reis.NNaass  áárreeaass  jjuurrííddiiccaa,,  ooddoonnttoollóóggiiccaa  ee  mmééddiiccaa (*) Para a opção Hotel Diamantina, Praia do Morro/ES, o  Associado(a) titular tem de estar  matriculado a mais de 180 dias no Sindicato e emdia com  suas obrigações, para pleitear reserva

Estes convênios são para Você,Associado(a) usufruir com a famíliaVVooccêê  SSaabbiiaa??...... Não fique só, sindicalize!!!
Procure o Sindicato através do telefone (31) 2531-6638, ou viae-mail sintralmg@ig.com.br, para tirar as suas dúvidas.


