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Processo eleitoral Senalba-MG

Neste ano o Sindicato Senalba
realizara eleições para renovação da
diretoria entre os dias 8 a 12 de agosto,
para gestão 2016-2020.
Desta
forma,
nós
reunimos
companheiros da atual gestão em
conjunto com outros companheiros (as)
da base com objetivos de construir uma
chapa para prosseguir na luta pela busca
das melhorias e conquistas nas várias
categorias representadas pelo SenalbaMg.
Ao longo destes 4 anos, buscamos
com muita luta fazer o enfrentamento
com as direções patronais, para que
o trabalhador tivesse garantido a

manutenção de suas conquistas e de
ter os salários reajustados sem perda do
poder de compra. Temos a consciência
de que o ano de 2016, as campanhas
salarias tem sido mais difíceis, em
função do quadro político em que está
atravessando o País, pelo golpe que tenta
desestabilizar o estado democrático de
direito, buscando retirar direitos socais
ao longo dos anos conquistados pelos
trabalhadores e todo o povo Brasileiro.
Queremos continuar na luta pela
busca infinita na melhoria das relações
de trabalho, por melhores salários e
na manutenção do instrumento que
ainda garante alguns direitos para o
trabalhador, que é a Consolidação das
leis trabalhistas (CLT) até que um outro
instrumento possa trazer paridade na
luta.
Lutar por uma previdência pública
que seja digna e que não assole os
direitos conquistados ao longo dos anos
de trabalho e, se houver reformas, que elas
sejam discutidas com os trabalhadores
e a sociedade, a fim de não trazerem
prejuízos para aqueles que contribuíram
ao longo dos anos, buscando equilíbrio

para as gerações futuras.
A chapa quer reafirmar o
compromisso com as finanças do
sindicato, que ao longo deste último
mandato buscou equilibrar os gastos
com as receitas de forma a continuar
com suas atividades a pleno vapor,
com manutenção de todos os setores
e suas sub- sedes em funcionamento
para continuar atendendo as demandas
da nossa categoria, seguindo com as
publicações ao final de cada ano de
exercício.
Prosseguir com as ações judiciais,
contra
aquelas
entidades
que
descumprem as convenções coletivas
de trabalho assinadas com o sindicato,
que neste mandato atingiu cerca de 150
entidades.
Desta forma, queremos contar com
seu voto para prosseguirmos nesta árdua
luta em defesa de todos os trabalhadores
da categoria do Senalba-Mg com nossa
chapa “RESISTIR, VENCER e JAMAIS TEMER”
Atenciosamente,
Membros da chapa única

Ordem do dia

Contra a PL 4330 - Terceirização Contra a venda do pré-sal ao império americano
Plebiscito já
Reforma da previdência sem prejuízo aos trabalhadores
Pelo estado democrático de direito - Sem Golpe Contra a Corrupção
Reforma Política
Pela valorização dos profissionais em creche
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