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Atenção Trabalhadores da Sousa Reis de Governador Valadares!!!
PRINCIPAIS NOTÍCIAS
SEU SALARIO AINDA NÃO TEVE
AUMENTO (Entenda o porquê)

•

Sinticom tenta manter os direitos
aos trabalhadores no ACT 2019
Após a rodada 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.
•

•

•
Reivindicamos um novo reajuste
salarial para todos os trabalhadores
da Souza Reis para o ACT de 2019
10% conforme ficou decidido em
nossa Assembleia Geral. A
empresa NEGOU.
Pedimos para que seja mantida as
cláusulas negociadas no ACT de
2018. A empresa NEGOU

•

Pasmem colegas trabalhadores,
tiveram a ousadia o descaramento
de mexer na cláusula decima
segunda que fala da empregada
gestante, no ACT de 2018
conseguimos 60 dias de garantia de
retorno ao trabalho após a licença
maternidade
concedida
pela
Previdência Social. A empresa
num ato desumano insiste em
abaixar este prazo para 30 dias.
Ato ao nosso ver um ato
simplesmente covarde contra a
mulher.
Na
cláusula
que
fala
do
fornecimento do lanche, insistem
em manter os miseráveis 4 reais
que não da pra nada não aceitam
aumentar.
Cláusula sétima que fala do abono
de férias de 230,00 reais, já não
querem mais, querem a todo custo
excluir esta cláusula que já a anos
conseguimos este benefício para

•

•

os trabalhadores das terceirizadas
da Cemig, e fora aquele anuenio
que tinha e já foi retirado.
Absurdo, só querem explorar
cada dia mais os trabalhadores.
Sobre a cláusula que trata do
fornecimento da refeição, não
querem reajustar, insistem em
manter a miséria dos 4 reais para
lanche e 14 reais para almoço,
outro absurdo, outra exploração
aos trabalhadores.
Conforme
decidimos
em
assembleia a clausula de taxa
negocial para manter o sindicato
funcionando, a empresa insiste em
se intrometer no que não é da
conta dela. Estão negando a
inclusão da alteração decidida em
assembleia
geral
dos
trabalhadores.

CONCIENTIZAÇÃO

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 o ACT, mas até o momento a empresa se mantem em silencio. Já orientamos a empresa do
risco que ela está correndo, Trabalhador insatisfeito sem aumento de salário produz menos,
corre mais riscos de acidentes de trabalho, mas parece que a empresa não esta se importando
com isto, eles preferiram o silencio nas negociações. Estamos fazendo nossa parte amigo
trabalhador, agora faça a sua, junte-se a nos vamos cobrar da empresa uma posição.

Não vamos aceitar
sermos escravizados por
este capitalismo
selvagem.

Façam sua parte trabalhadores, estamos
Ajude-nos a ajuda-los. Qualquer abuso
do Trabalho
fazendo a nossa, junte o máximo de
praticado, qualquer tipo de intimidação, http://www.prt3.mpt.mp.br/servicos/denu
trabalhadores e vá a direção da empresa,
qualquer exigência de trabalhos a mais
ncias ou Rua Prudente de Morais 66O
reivindiquem, pressionem a empresa em
que o normal, grave, filme junte
/Centro – (33) 3271-3005
negociar com o seu Sindicato, não tenha medo
testemunhas, traga até nos que
e nem fique de braços cruzados esperando
tomaremos as providencias, ou se preferir
apenas pelo sindicato.

denuncie pelo site do Ministério Público

Tomamos conhecimentos que está correndo uma tau lista para vocês assinarem, estão dizendo que se trata de reajuste salarial com o Sindicato
(MENTIRA). Este Sindicato não enviou nada para vocês assinarem. Muito cuidado com o que vocês assinem. Leiam primeiro todo o conteúdo,
não assinem lista em branco, exigem que descrevam o que vocês estão assinando (mas no papel, nada de conversa), DE FORMA ALGUMA NÃO
ACEITEM ASSINAR QUALQUER COISA SEM CONTEUDO. ¨ E QUE VOCE TENHA ENTENDIDO MUITO BEM O QUE ESTÁ ASSINANDO¨.

FIQUE ATENTO TRABALHADOR, COMUNIQUE-NOS QUALQUER IRREGULARIDADE.

CONCIENTIZAÇÃO
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Procure seu sindicato, filie-se, ligue e deixe o número do seu cel para receber as próximas
edições. (33)3221-6803. https://sinticomgv.com.br/
Rua São Paulo nº 391 Sala 02 - Centro. Governador Valadares - SINTICOM/GV

Se liga! Vamos pra
luta, sem lutas não
há conquistas.

R. São Paulo, 391 Sl 02 - Centro. Governador
Valadares - SINTICOM/GV - (33)3221-6803

