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PARA APROVAÇÃO DE PAUTADia 27 de Outubro de 2017/12:00 hsJUNTOS SOMOS MAIS FORTES! PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS!JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS!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.

Geraldo

AnatólioPresidente doSINTRAL-MGT o d o sacompanha-ram a trami-tação da re-forma traba-lhista na Câmara e no Senado Federal.Nunca na história da República vimoscoisa igual. O que foi aprovado, Com-panheiros e Companheiras, deixa nossofuturo muito incerto. Assistimos osdeputados federais e os senadores des-mantelar uma CLT que é modelo parao mundo no que se refere à proteção dosdireitos da classe trabalhadora.Neste sentido, já há muitas empre-sas querendo colocar em prática a novalegislação, como por exemplo dividiras férias em três períodos. E o que istosignifica. Significa que o trabalhadornão terá direito após um ano de usufruircom suas famílias e repor suas energiaspara voltar ao trabalho. É notório queem períodos divididos, o trabalhadornão terá condições de fazer isto.
Tem ainda o trabalho intermitente,aquele em que o contratado recebe ape-nas as horas trabalhadas e mais 108 arti-gos que foram modificados com areforma.Com a reforma trabalhista, asempresas com mais de 200 emprega-dos poderão também criar comissõesde empregados para resolver as deman-das, sem a participação dos sindicatos.O problema, Companheiros e Compa-nheiras, não é a comissão e sim a formacomo elas serão constituidas, onde asdireções das empresas irão escolher adedo os membros. Aí, vocês podemimaginar o que pode acontecer...Os deputados federais na ocasiãoda votação da reforma trabalhista afir-maram que estava dando um presentede 50 reais por ano para o trabalhador,ao extinguir a contribuição sindical.Companheiros e Companheiras, acre-ditamos que nenhum de nós trabalha-dores estamos precisando de apenas 50reais. Precisamos sim de leis que favo-reçam o desenvolvimento de nosso país,com geração de empregos de qualida-de para sustentarmos nossas famíliascom dignidade.

É ilusão deles acharem que a clas-se trabalhadora brasileira vai deixarque o movimento sindical seja extin-to por causa de uma contribuição queé essencial não apenas para o sindica-to, mas que financia toda a estrutura sin-dical, que é formada pelos sindicatos,federações e confederações. Alémdisso, parte dos recursos vai para oMinistério do Trabalho para remune-rar o Seguro Desemprego e custearcursos de qualificação profissional,através do Pronatec. Assim, companheiros e companhei-ras, apenas 60% destes 50 reais sãopara o sindicato. É o presente que oCongresso diz estar dando a cada umde nós. Na verdade, o que eles queremé fragilizar o nosso instrumento de luta.Mas, temos certeza, que, unidos, nãovamos aceitar esta fragilização.Para tanto, o SINTRAL-MG convoca todos os Companheiros e Companheiras das empresas locadoras a vir somar nesta lutaconosco e, principalmente nestemomento de crise, temos de estar unidos.
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Pensando em proporcionar a seus Associados (as) e suasfamílias, momentos de lazer e descontração, o SINTRAL-MG firmou um importante convênio com o SINDEAC-BH,que garante a todos os trabalhadores em locação SINDICA-LIZADOS, usufruir de um dos melhores clubes da RegiãoMetropolitana de Belo Horizonte e se hospedar no Hotel Dia-mantina, na Praia do Morro, Guarapari, Espírito Santo.Também para o lazer de toda a família, o BalneárioSamba Rio das Pedras, nas unidades  Itabirito (apenas 70km da Capital), Foz do Iguaçu e Angra dos Reis, cheiosde opções, preços acessíveis e descontos especiais.

Parceria SINTRAL-MG e SINDEAC-BHUm dos melhores e mais completos clubesda Região Metropolitana de Belo Horizonte e Hotel na Praia do Morro, em Guarapari*, paraVocê Associado(a) usufruir com a família.CLUBE RECREATIVODO SINDEACMais de 20 mil m2,com restaurante,salão de jogos,saunas, quadraspoliesportivas,campo de futebolsociety, quadra depiso sintético,piscinas para adultose crianças, toboágua,churrasqueiras e muio mais Hotel Diamantina: acomodações e serviços diferenciados

E para sindicalizar é muito fácil: você pode ir à sede do Sindicato ou fazer o cadastramento  pela internet, nosite www.sintralmg.com.br. Acesse o link SINDICALIZAÇÃO, preencher o formulário e enviar uma foto sua edos dependentes para confecção das carteirinhas.Para  você  e  sua  família  desfrutar  destes  e  de  outros  benefícios,    basta  apenas  ser  sindicalizado.
* Somente o Associado(a) titular, matriculado a mais de 180 dias no Sindicato e em dia com suas obrigações poderá pleitear reserva

Nas  áreas  jurídica,  odontológica  e  médica MMaaiiss  uummaa  ooppççããoo  ddee  llaazzeerrProcure o Sindicato através do telefone (31) 2531-6638, ouvia e-mail sintralmg@ig.com.br e uma equipe estará à suadisposição, pronta para atendê-lo, tirar suas dúvidas eagendar o seu atendimento.ESTAMOS ACEITANDO SUGESTÕES PARA NOVOS CONVÊNIOS.CASO TENHA ALGUMA INDICAÇÃO, BASTA ENTRAR EM CONTATO CONOSCO. DDeessccoonnttooss  eessppeecciiaaiiss  eemm  FFaaccuullddaaddeess Samba Itabirito Rio das PedrasMas, além do lazer, o Associado (a) do SINTRAL-MGpode contar também com assistência médica e odontológi-ca, com vários profissionais para atendê-lo. Na defesa dos seus direitos, o Associado(a) tem à suadisposição advogados, especializados na área trabalhista.Para se qualificar e estar mais bem preparado para omercado de trabalho, e dar oportunidades aos seus depen-dentes de cursar o ensino superior, filiados (as) do SIN-TRAL-MG contam com parcerias, com as faculdadesPitágoras e UNA, em diversos cursos e unidades. Com o novo parque aquático TSUNAMI SAMBAe cheiode atrações para toda família, a apenas 70 km da Capital, emItabirito, e também em Foz do Iguaçu e Angra dos Reis. Descontos especiais para Associado(a) do SINTRAL-MG.
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