SINTICOM/GV NEWS

Edição nº 01

Sinticom
News

Data da
Edição21/03/
2019
Atenção Trabalhadores da Construção civil
de Governador Valadares
PRINCIPAIS NOTÍCIAS

NESTA EDIÇÃO

•

SEU SALÁRIO AINDA NÃO TEVE
AUMENTO (Entenda o porquê)
Sinticom tenta manter os direitos
aos trabalhadores em CCT
Após várias rodadas de negociação o
Sinticom vem lutando para a manutenção
dos direitos, e mantém a postura de não
aceitar retirar benefícios já conquistados.

Veja nossas propostas aprovadas
em assembleia e qual foi até agora
o resultado das negociações.

•

•

Piso Salarial Oficial de R$ 1.531,20
reivindicamos um novo reajuste
para R$ 1.756,00 conforme ficou
decidido em nossa Assembleia
Geral. Patrãozada NEGOU.
Piso Salarial Servente de R$ 987,80
reivindicamos um novo reajuste
para R$ 1.180,00 conforme ficou

•
•

decidido em nossa Assembleia
Geral. Patrãozada NEGOU
Fornecimento de café manhã e a
tarde, Patrãozada NEGOU
Reivindicamos um aumento da
cesta básica para 35 quilos de
alimentos, Patrãozada NEGOU
Reivindicamos também que o Meio
Oficial seja classificado quando
completar 12 meses, e que seja
levado em conta mês a mês
trabalhados independente da
empresa a qual trabalhou,
Patrãozada NEGOU insistem em
explorar o Meio Oficial, temos
recebido inúmeras reclamações,
que os mesmos em sua maioria
quando estão prestes a alcançar
12 meses, são demitidos, isto não
passa de mera exploração e falta
de amor e respeito ao próximo.
Não classificando, começa a
contar o prazo tudo de novo na
próxima empresa a qual o mesmo
for contratado e continuar as
explorações. Decidimos então
acabar com esta mamata de
exploração, pedimos que, ou

•

•

•

conte mês a mês direto
independente da empresa ou
acabe com esta função.
Patrãozada NEGOU
Reivindicamos um seguro de vida
para os trabalhadores com um kit
mãe, um kit bebe, cesta básica em
caso de morte do trabalhador.
Patrãozada NEGOU
Reivindicamos um plano
Odontológico de apenas R$20 reais
para o trabalhador sem custo
algum para as empresas.
Patrãozada NEGOU
Conforme decidimos em
assembleia a clausula de taxa
negocial para manter o sindicato
funcionando, patrãozada insistem
em se intrometer no que não é da
conta deles. Patrãozada NEGOU a
alteração decidida em assembleia
geral dos trabalhadores.
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E agora? O que fazer?
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A LUTA CONTINUA

Vamos ficar sentadinhos esperando a boa vontade deles? (CLARO QUE NÃO)
O Sinticom de forma alguma cruzou os braços e sequer vai cruzar, estamos empenhados em
fechar a CCT. Caso contrário, estamos convocando todas as empresas para negociar com o
Sinticom um ACT/Acordo Coletivo de Trabalho, a lei permite que as empresas individualmente
podem fechar (negociar) um ACT com o Sinticom, basta boa vontade de cada uma.

C

Não vamos aceitar
sermos escravizados
por este capitalismo
selvagem.

Façam sua parte trabalhadores,
estamos fazendo a nossa, junte o
máximo de trabalhadores e vá a
direção da empresa onde vocês
trabalham,
reivindiquem,
pressionem a empresa em
negociar com o seu Sindicato, não
tenha medo e nem fique de
braços
cruzados
esperando
apenas pelo sindicato.

Ajude nos a ajuda-los já alertamos as
empresas do risco que elas estão correndo,
é bem sabido que trabalhador sem reajuste
salarial, sem benefícios, fica insatisfeito
tau ação pode influenciar na produção
como consequência acarretará prejuízos.
Mas pelo visto as empresas não estão com
medo destas consequências.
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Se liga! Vamos
pra luta,
sem lutas não
há conquistas.

Procure seu sindicato, filie-se, ligue e deixe
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