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Fortaleça as negociações...
O Senalba-MG convoca os

trabalhadores e trabalhadoras do Sesi e Senai em

Betim para Assembleia da Categoria com vistas a ﬁrmar o Acordo

Coletivo de Trabalho de 2018.

Todos os anos, o sindicato bate na mesma tecla: A importância da participação dos trabalhadores nas
assembleias, mas nesse ano, diante das mudanças na legislação trabalhista, essa participação, se torna ainda
mais importante e imprescindível. Este é o momento de nos unirmos e buscarmos soluções que não culminem
em mais uma retirada de direitos dos trabalhadores.
Agora, depois que a vergonhosa reforma trabalhista foi aprovada e entrou em vigor, os acordos e convenções
coletivas ganham peso de lei e as empresas vão aproveitar desse momento, para tentar acabar com os direitos
conquistados anteriormente.
Neste momento, além de discutir e construir a pauta de reivindicações, que será usada como base das
negociações deste ano, poderemos ainda, sanar as dúvidas dos trabalhadores em relação a nova legislação e os
prejuízos que cada categoria pode sofrer.
É muito importante que todos os trabalhadores estejam presentes para decidirmos todos os parâmetros que
envolvem essa negociação, como Reajuste Salarial, Ticket Alimentação, Auxílio Creche, Horas Extras e todas as
outras peculiaridades que envolvem o dia a dia proﬁssional da categoria.
Sua participação fortalece as negociações! Separe um tempo para lutar contra todo desrespeito que os
trabalhadores brasileiros vêm sofrendo nos últimos tempos, pois a única forma conseguirmos resistir é nos
unindo!

Será Realizada no dia

DE

01 MARÇO

Primeira Chamada 17:00 H
Segunda Chamada 17:30 H

Na Subsede do Senalba-MG
em Betim,
Rua Inconﬁdência,414,
sala 204 - Centro.

www.senalbamg.org.br

Filiado a

E não o Patrão...

Fazemos essa importante pergunta aos
trabalhadores da nossa categoria.
O sindicato é uma organização para defesa
e coordenação dos interesses econômicos e
proﬁssionais de trabalhadores que exercem a
mesma atividade ou atividades similares ou
conexas.
A quem você acha que interessa que os
trabalhadores estejam desarticulados e
não tenham como lutar pelos seus diretos?
É importante que nesse momento absurdo, onde
todos os direitos conquistados através da CLT foram duramente retirados ou relativizados, que passemos a pensar
coletivamente. Separados não teremos forças para lutar contra os patrões que visam somente os seus interesses.
Não se enganem, mesmo quando eram obrigados por lei, eles deixavam de cumprir a legislação e os acordos,
imagina agora como vai ser?

A quem interessa
o fim dos sindicatos?

Muita coisa mudou com a nova legislação e nenhuma delas beneﬁcia aos trabalhadores. Um bom exemplo são as
homologações, que agora podem ser feitas na própria empresa e, se o trabalhador quiser levar um advogado para
conferir os valores, ele terá que pagar por esse serviço. Como você acha que isso vai funcionar? Todos terão
condições?
Diante desse cenário e com as mudanças na forma de desconto do imposto sindical, o Senalba precisou suspender
o setor de homologações e devido à diﬁculdade em manter esse setor funcionando, não há como disponibilizá-lo
para conferência das rescisões feitas nas empresas. E isso seria muito importante, pois, muitas vezes as rescisões
chegavam ao sindicato, com cálculos errados, faltando depósito dos valores, dentre muitas outras defasagens que
eram corrigidas no ato da homologação.
E não para por aí, sem a contribuição sindical, vários sindicatos menores e algumas subsedes no interior foram
obrigados a suspenderem suas atividades. Isso, claramente, só interessa ao patrão, não se engane, sozinhos
somos fracos e diﬁcilmente conseguiremos manter nossos direitos.
E o mais curioso é que essa contribuição, tão importante, que mantém os sindicatos vivos e operantes, e que tem um
valor tão insigniﬁcante, perto dos grandes benefícios que traz, é condenado por muitos trabalhadores.
O Imposto sindical, que é anual, ou seja, cobrado uma vez ao ano, corresponde a um dia de trabalho. Digamos que
um trabalhador receba R$ 1500,00 (Mil e quinhentos reais), o seu dia de trabalho equivale a mais ou menos 50 reais
(cinquenta reais), esse valor dividido por 12 meses, equivale a R$ 4,16 (quatro reais e dezesseis centavos) por mês.
O que podemos comprar com esse dinheiro hoje?
A grande verdade, é que a mídia colocou na cabeça da população que era um absurdo pagar pelo sindicato e os
patrões comemoram quando vêm os trabalhadores reclamar dessa organização, aﬁnal, sem o imposto e apoio dos
trabalhadores o sindicato ﬁca enfraquecido e não conseguirá manter suas atividades.
E você? Quantas vezes participou das assembleias do sindicato? E, quantas vezes reclamou do seu sindicato?
Acreditamos que a grande maioria, mais reclama do que participa, aí sim, ﬁca muito difícil defender quem não quer
se comprometer. Nesse período, você ﬁcou sem Acordo ou Reajuste Salarial? Quem fez a negociação por você? A
quem você vai recorrer para defender os seus direitos?
A verdade é que os trabalhadores só percebem o valor do sindicato quando são demitidos, quando têm seu direito
lesado, ou quando são beneﬁciários de alguma ação coletiva que, diga-se de passagem, se tornarão cada vez mais
escassas sem a ação do sindicato.
Nós trabalhadores precisamos nos manter unidos e fortes, não deixem de participar das assembleias, entre no site e
nas redes sociais do sindicato todo dia e continue contribuindo ﬁnanceiramente, assim, resistiremos bravamente a
esse período vergonhoso da história do nosso País e venceremos a crise imposta por esse governo golpista, que
deseja que os trabalhadores enriqueçam cada dia mais o patrão e que não tenham nenhuma força para resistir e
lutar!
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