
Comunicamos a todos 
os funcionários da 

MGM – Mão S.Paulo que 
a diretoria do Sindicato 
e alguns funcionários da 
empresa fizeram várias 
denúncias nos órgãos 
competentes para o can-
celamento da assembleia 
vergonhosa que foi organi-
zada pelos patrões na em-
presa. 

Quem estava presente 
viu os trabalhadores serem 
coagidos para votarem a 
favor da fundação de um 
sindicato pelego que favo-
recerá a empresa. 

Companheiros, a justiça 
é lenta mas não falha. Já 
está marcada uma audi-
ência na justiça do traba-
lho para o dia 16 de maio 
(quarta feira), em Três Co-
rações. Vamos anular a 
referida assembleia. 

Os empresários têm 
grande interesse nesse 
sindicato pelego que es-
tão tentando criar, pois 
irão manipulá-lo a favor 
da empresa e quem sairá 
prejudicado são os funcio-
nários da MGM.  

Vamos ficar de olho! 
Com garra e disposição 

de luta mudaremos esta 
política que estão queren-
do colocar goela abaixo 
dos trabalhadores. 
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Um sonho realizado
A diretoria do Sindicato 

conseguiu mediar uma 
reunião com o responsável 
do restaurante popular e os 
diretores da TIPH. Tivemos 
um grande avanço e con-
seguimos fechar acordo 
entre as partes para o for-
necimento de uma refeição 
para os funcionários da 
empresa. 

É a conquista de uma 
antiga reivindicação dos 
funcionários que com mui-

to espírito de luta e união 
conseguiram realizar este 
sonho.  

Mas infelizmente, mesmo 
com este benefício para 
seus funcionários, a em-
presa não está sendo jus-
ta. Ela deu a refeição mas 
acabou retirando o café da 
manhã, que é muito impor-
tante para os trabalhadores 
pois é a primeira refeição 
do dia. Não adianta tapar 
um buraco e destampar 

outro. 
A empresa tem que fazer 

uma avaliação pois isso 
pode ser prejudicial para 
os funcionários na sua jor-
nada de trabalho trazendo 
vários riscos com a possi-
bilidade de até ocorrerem 
acidentes.

Sabemos muito bem que 
a empresa não tem um ho-
rário fixo diretamente. 

Companheirada, vamos 
continuar nossa luta! 

MGM tenta criar outro sindicato



sindicalize-se
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Plasmar suspende cesta básica dos trabalhadores
O Sindicato já protocolou um docu-

mento para o agendamento de uma 
reunião com a Plasmar, de Paraguaçu. 
Iremos discutir a questão da suspensão 
da cesta básica dos funcionários feita 
pela diretoria da empresa. 

Esse benefício não poderia ser retira-
do, pois já faz mais de anos que a empre-
sa fornece cesta básica. Sabemos que 
direito garantido em lei não se mexe. 

O Sindicato espera que a empresa re-
avalie esta questão para resolvermos a 
cituação o mais rápido possível. 

PlasMaR

SÃO ORDENS 
DA DIRETORIA!

Considerando as disposições da Lei nº. 
12.506, de 11 de Outubro de 2011, O 

Sindicato Metalúrgicos de Alfenas e Região 
estabeleceu o seguinte procedimento para 
apuração de prazo do aviso prévio para ho-
mologação da rescisão de contrato: 
1 - O aviso prévio será concedido na propor-
ção de 30 (trinta) dias aos empregados que 
contem até 01 (um) ano de serviço na mesma 
empresa; 
2 - Ao aviso prévio será acrescido 03 (três) 
dias para o período aquisitivo de 2º ano (de 01 
ano e 01 dia até 02 anos) de serviço prestado 
na mesma empresa, independente da presta-
ção de serviço ter sido integral no período. Ou 
seja, se o empregado trabalhou um dia, um 

mês ou doze meses no período do 2º ano de 
prestação de serviço na mesma empresa, o 
aviso prévio deve ser acrescido de 03 (três) 
dias; 
3 - A partir do período aquisitivo do 3º ano (de 
02 anos e 01 dia em diante) de serviço presta-
do na mesma empresa, ao aviso serão acres-
cidos 03 (três) dias por ano de serviço presta-
do na mesma empresa, até o máximo de 60 
(sessenta) dias, perfazendo um total de até 
90 (noventa) dias. Se o Aviso Prévio for traba-
lhado o companheiro pode optar entre sair 2 
horas mais cedo diariamente ou trabalhar por 
23 jornada integral e folgar os 7 dias restante 
(aviso de 30 dias). Aviso prévio superior a 30 
dias aplica-se a proporcionalidade. 

O valor arrecadado com o Imposto Sindical é dis-
tribuído para o  Ministério do Trabalho; Confede-

rações; Federações; Central Sindical e Sindicatos. É 
quase impossível de acreditar na ignorância dessa 
lei federal. O Sindmetalfenas, através da CUT, vem 
há anos tentando acabar com esse imposto. Nossa 
luta continua!

Fique atento!
Homologação de rescisão de contrato de trabalho

  Novas regras do aviso prévio

Para onde vai a arrecadação 
do imposto sindical?

Fortaleça o seu Sindicato!


