
onforme 
divul-
gado no 
Informa-

tivo Sem Censura 
Unificação de nº 
234, o Sindimiva 
(Sindicato Patro-
nal), mesmo após 
os trabalhadores 
terem aprovado, 
em Assembleia, 
o fechamento da 
Campanha Sala-
rial 2019/2020, 
enviou um ofício 
propondo o adia-
mento das medi-
das apresentadas 
por eles e aprova-
das pelos traba-
lhadores, devido 
ao momento de 
pandemia que es-
tamos vivendo. 

No outro dia, en-
viamos um ofí-
cio solicitando a 
garantia que os 
trabalhadores não 
terão nenhum 
prejuízo, nem 
quanto a reposi-
ção da inflação, 
e nem tampouco 

em relação ao 
valor que cada 
um terá direito 
em receber, como 
reposição finan-
ceira, que deverá 
ser corrigida pelo 
INPC, quando fo-
rem regularizar a 
situação.

SILÊNCIO

Um dos proble-
mas que enfrenta-
mos é que o Sin-

dicato Patronal 
deveria fazer um 
documento infor-
mando a todas as 
empresas e con-
tabilidades quan-
to as suas ações. 
Como não o fa-
zem, essas empre-
sas e contabilida-
des fazem contato 
com o Metasita 
para obter infor-
mações, e a maio-
ria reclama dessa 
situação.

CONFIANÇA

Todos deram um 
voto de confian-
ça nos patrões, e 
acreditam que o 
silêncio do Sindi-
miva em dar uma 
resposta quanto 
ao ofício envia-
do pelo Metasita, 
seja uma aceita-
ção da proposta 
feita para que ne-
nhum trabalhador 
seja prejudicado.

C

EDIÇÃO ON LINE
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Trabalhador não poderá sair no prejuizo com o 
adiamento das medidas aprovadas em Assembleia

AS CONTAS 
NÃO PARAM.
ESPERO QUE 
MEU PATRÃO 

ENTENDA ISTO 
QUANDO FOR 
CUMPRIR A 
CAMPANHA 
SALARIAL!
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abemos 
que são 
poucas, 
mas em 

tempos de pan-
demia, tem em-
presas que estão 
faturando bastan-
te, e, ao invés de 
gerar empregos, 
obrigam os traba-
lhadores a faze-
rem horas extras, 
sob ameaças. 

Um Segmento 
que cresceu mui-
to nessse tempo 
foi o e-commer-
ce, que saiu de 
10 mil empresas 
criadas por mês, 
para mais de 50 
mil.

Outro que cres-
ceu, foi empresa 
como a Takente, 
que fornece mar-
mita pra fora. 

EXCESSO DE 
HORAS EXTRAS

O problema é que, 

ao invés de criar 
empregos, obriga 
os trabalhadores, 
sob ameaças de 
vários tipos, a 
fazerem horas ex-
tras para cumpri-
rem a produção 
que praticamente 
triplicou, uma vez 

que, todo mun-
do que trabalha 
com refeição está 
sendo obrigado 
a fazer entrega 
em domicílio ou 
o cliente pega na 
porta do estabele-
cimento.

Assim como a 
Takente, há vá-
rias outras em-
presas que a pro-
dução cresceu.

Esepramos que 
na hora de repor 
a inflação e pagar 
a reposição finan-
ceira corrigida 
pelo INPC, não 
comemcem com a 
choradeira.

S

Apesar da Pandemia, tem empresa faturando muito
e explorando os trabalhadores com excesso de horas extras

TAKENTE

E AÍ,
QUANTOS 
MARMITEX  
VENDE-
MOS?

SEI LÁ.
ACHO QUE 
PASSA DE 1

MILHÃO

Devido à Pandemia, os horários de 
atendimento no sindicato estão reduzidos

Confira os horários e telefone

CENTRAL
JURÍDICO
SAÚDE/TRABALHADOR
SECRETARIA
ADMINISTRAÇÃO
TESOURARIA
CLÍNICA/ATENDIMENTO
CLÍNICA/ESCRITÓRIO

3849-9101
3849-9103
3849-9104
3849-9106
3849-9108
3849-9121
3849-9117
3849-9123

SECRETARIA E TESOURARIA
SEG/QUA/SEX - 8 ÀS 12H e 13 ÀS 15H

CLÍNICA PRÓ-SAÚDE
SEGUNDA A QUINTA - 8 ÀS 15H
SEXTA-FEIRA - 8 AO MEIO DIA


