ACT 2020/2021

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO, USE MÁSCARA!!!

RENOVAÇÃO DO ACT
Devido a pandemia do COVID 19, o Sindimina-RJ não
realizará assembleias com os trabalhadores da Vale e
CPBS, para formação e aprovação de Pauta do ACT
2020/2021, mas em todas as unidades terão Urnas para
sujestões de reivindicações, as urnas ficarão proximo ao
refeitórios das unidades, de quarta-feira dia 26/08 a terçafeira dia 01/09. Nossos meios de comunicações como,
Site, telefone fixo, rede de transmissão, e-mail e outros,
estarão disponiveis para envio.
A pauta deverá conter reivindicações que atendam aos
novos desafios que a pandemia nos trouxe. O SindiminaRJ sempre exigirá por parte da empresa, o respeito
profissional e social a seus trabalhadores, estes que se
dedicam arduamente em home office ou nas áreas
operacionais, para fazer com que a empresa esteja no
patamar de hoje, independente das novas demandas
para empresa e trabalhadores.
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO ACT
Deixaremos este assunto para assembleia de apreciação
e votação da proposta de acordo coletivo 2020/2021, esta
contribuição será fundamental para a subsistência do sindicato,
devido a não obrigatoriedade da contribuição sindical, na
reforma trabalhista de 2017.
ELEIÇÕES DO SINDIMINA-RJ 2020
A Diretoria eleita para o novo mandato 2020/2024,
gostaria de agradecer a todos os sócios que
compareceram em massa para expressar seus
desejos de confiar a nova diretoria, a continuação do
trabalho em prol da nossa categoria!
A importância de um Sindicato forte
Os Sindicatos são entidades formadas pelos membros de
uma determinada categoria de trabalhadores, que unidos
lutam pelo cumprimento das determinações da CLT e
conquistas dos ACT’s para os trabalhadores, por
melhores condições de trabalho, segurança, salários e
benefícios como: Reajuste salarial, Plano de saúde,
Cartão Alimentação, Cartão refeição, auxilio creche,
Lentes/armação de óculos, desconto de 3% no vale
transporte e outros que a CLT não obriga a empresa a
praticar. Assim, percebe-se a importância dos sindicatos
na relação entre os trabalhadores e empregadores, pois
agindo como representante de trabalhadores de uma
categoria, o sindicato possui força representativa e eficaz
perante as empresas, sem eles os trabalhadores
perderiam força e organização nos seus pleitos para o
cumprimento das normas coletivas, que passarão a ser
exclusivamente para os sócios na reforma Sindical.
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