Agosto de 2020

Jornal da Chapa
Chapa única, que possui como principais objetivos: lutar contra os retrocessos
trabalhistas impostos por esse governo fascista, defender a democracia e prosseguir
na luta pelos direitos dos trabalhadores brasileiros.

Processo eleitoral Senalba-MG 2020

Você Constroi
essa história

Neste ano, o Sindicato Senalba, realizará
eleições para renovação da diretoria, que
acontecerão, entre os dias 10 a 14 de agosto, para
gestão 2020-2024.
Para isso, nós reunimos os companheiros da
atual gestão, em conjunto com outros companheiros
(as) da base, com objetivo de construir uma chapa
para lutar contra os retrocessos trabalhistas
impostos por esse governo fascista, defender a
democracia e prosseguir na luta pelas melhorias
e novas conquistas das várias categorias
representadas pelo Senalba-MG.
Ao longo destes 4 anos, buscamos, com
muita dificuldade, fazer o enfrentamento com as
direções patronais, para que o trabalhador tivesse
garantido a manutenção seus direitos conquistados

e os salários reajustados, sem perda do poder de
compra.
Temos a consciência de que, nesse período,
as campanhas salariais, foram as mais difíceis que
vivemos, em função do quadro político em que está
atravessando o nosso País, do governo fascista, de
extrema direita, que não respeita a constituição, nem
o estado democrático de direito, e que promoveu um
verdadeiro desmonte nos direitos dos trabalhadores
e nos direitos sociais, conquistados pelo povo
Brasileiro ao longo dos anos.
Queremos continuar essa luta e atuar
buscando melhorias nas relações de trabalho,
melhores salários e a manutenção do instrumento
que ainda garante os direitos do trabalhador, que é
a Consolidação das leis trabalhistas (CLT), até que
um outro instrumento possa trazer paridade na luta.
Lutaremos também por um outro projeto
de previdência pública, que seja digna e que não
assole os direitos conquistados ao longo dos anos
de trabalho, e para que, havendo reformas, que elas
sejam discutidas com os trabalhadores e com a
sociedade, a fim de não acarretarem em prejuízos
para aqueles que contribuíram ao longo dos anos,
buscando assim, equilíbrio para as gerações futuras.
A chapa quer reafirmar o compromisso com
as finanças do sindicato, buscando conscientizar

Locais

o trabalhador sobre a sua responsabilidade na
manutenção financeira da entidade, que ao longo
deste último mandato, buscou equilibrar os gastos
com as receitas, de forma a continuar com suas
atividades essenciais. Para isso, foi preciso muita
cautela, garantindo a manutenção de alguns setores
imprescindíveis ao funcionamento do SenalbaMG.
Contudo, perdemos as sub-sedes, que tanto apoio
nos davam no atendimento dos trabalhadores do
interior de Minas Gerais, mas seguimos firmes e
em funcionamento, para continuar atendendo as
demandas das categorias que representamos.
Prosseguiremos com as ações judiciais,
contra aquelas entidades que descumprirem as
Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho
assinados com o sindicato ou que, de alguma forma,
desreipetarem os direitos dos trabalhadores.
Para tanto, queremos contar com seu voto
para prosseguirmos nesta árdua luta em defesa
de todos os trabalhadores, em especial os das
categorias do Senalba-Mg, com a nossa chapa
“DEMOCRACIA CONTRA O FASCISMO”
Atenciosamente,
Membros da chapa única

De 10 a 14 de Agosto
1 urna fixa na sede e urnas itinerantes na capital e Grande BH

Quem Pode Votar

Eleições
Sindicais

Todo associado com mais de seis meses de filiação e em dia com as mensalidades.
O eleitor deverá portar um documento de identificação ( Carteira de habilitação, carteira de trabalho,
identidade ou carteira de sócio)
Covid 19

2020
Ordem do dia

Todos os cuidados estão sendo tomados pela equipe, uso de máscara, alcóol em gel
para higienização, antes e depois do voto, dentre outros.

Contra o fascimo impeachment bolsonaro Já Contra a privatização da água
Contra toda e qualquer discriminação Pelo estado democrático de direito
Contra a política de desmantelamento dos direitos trabalhador
Reforma Política Pela valorização dos profissionais de creche

Secretário Geral:

Luiz Cláudio Moreira
Marli Dias Baracho
Janaína Ferreira Neri
Wendell Douglas de Morais Coelho
Maria Elidia de Almeida de Jesus

Deilton José dos Santos

Conselho Fiscal – Efetivos:

Coordenadores:
Sérgio Oliveira Santos
Cristina Andrade do Vale

Tarcisio Fabiano da Silva
José Maria Soares
Maisa Maria Ramos

Diretor de Finanças:
Carlos Alberto Pinto

Diretor de Relações Sindicais e
Formação:
Oswaldo Ribeiro Junior

Diretor de Comunicação e
Cultura:
Madalena Severina Reis

Diretora de Saúde do
Trabalhador e Assuntos
Jurídicos:
Silvana Barbosa da Silva

Suplentes:

Conselho Fiscal – Suplentes:
Vinicius Tadeu de Almeida Silva
Eneida Santos de Oliveira
Wandersom Castro Silva

Delegados Representantes
Junto à Federação – Efetivos:
Deilton José dos Santos
Cristina Andrade do Vale

Delegados Representantes
junto à Federação –
Suplentes:
Sérgio Oliveira Santos
Carlos Alberto Pinto

Elaine Maria Dias Neto
Marta Aparecida Borges
Promover debates
que contribuam para a
formação de opinião e
política da diretoria e da
categoria
Apoio aos
movimentos e
entidades sociais que
geram ações para a
classe trabalhadora.

Combater
veementemente ações,
alianças, acordos ou
similares que venham ferir
direitos e conquistas
trabalhistas;

Plano de lutas
para a gestão
2020/2024

Trabalhar pela
conscientização da
sustentação financeira
da entidade sindical
junto ao trabalhador

Continuar com as ações
judiciais contra empresas
que desrespeitam os
Acordos e Convenções
Coletivas

Denunciar toda prática
de ataque aos direitos
dos trabalhadores

Continuar buscando
meios facilitadores
da participação dos
trabalhadores como
assembleias on-line.

Intensificar a luta política e a
disseminação democratica da
informação através das redes
sociais, buscando maior
aproximação da base.

Sangue novo na chapa

