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ASSEMBLEIA GERAL DOS TRABALHADORES
DA REDE CONVENIADA

PAUTA: DELEGADOS SINDICAL DE BASE
DIA 08/04/2015, quarta-feira

às 9h30, primeira chamada e às 10hs, segunda chamada
LOCAL: SITRAEMFA (av. Celso Garcia, 4031-Tatuapé)

“Um Novo Tempo em Defesa do Trabalhador”
nº02 MARÇO

Reunião de
representantes

No dia 18 de março aconteceu
mais uma reunião de representantes
de base no SITRAEMFA. Dentre os
temas debatidos Campanha Salarial,
Redução da Carga Horária;
Representante de Base; e ainda foi
apresentado também pela direção do
Sindicato um panorama geral da
situação do país.

Reafirmando a importância da
conjuntura política, o papel e a
valorização do Representante legal no
seu local de trabalho. Ampliando seu
conhecimento buscando representar
não mais o local de trabalho e sim
sua região, passando assim, a ser
Delegado de Base.

A direção do SITRAEMFA
esclareceu sobre a responsabilidade
que cabe a todo Delegado de Base,
que é o próximo passo a ser dado,
 fortalecendo a luta junto com a
Entidade Sindical.

Ficou agendado para o dia 08/04
às 10h, a Assembleia da Rede
Conveniada para referendar os
delegados indicados pelos trabalhadores
das suas regiões, onde dos mais de 50
participantes da reunião, 20 já se
manifestaram sua indicação. E na
Assembleia todos os trabalhadores serão
contemplados, para tanto, organize-se
e venha para luta.

Ainda foram discutidas a
Campanha Salarial 2015, que já se
aproxima das negociações, pois nossa
data Base é 1º de Julho, foi um momento
de muita interação e informação entre
os representantes.

Com tantas atividades, cursos que
ocorrerão durante o ano; ficou aprovado
nesta reunião o Calendário anual dos
Representantes, mantendo as reuniões
mensais toda 3ª quarta feira de cada mês
na Sede do SITRAEMFA e  as 3ª sexta-
feira para as Sub Sedes Leste e Sul,
podendo ter alterações se este dia
ocorrer próximo de feriados, as
alterações serão comunicadas
antecipadamente.

As atividades foram encerradas
com um coquetel em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher.

Conjuntura
Política

Desde 2003, as televisões, em
especial a TV Globo; os maiores jornais,
como o Estado de São Paulo, a Folha de
São Paulo e o Globo; e as principais revistas,
quais sejam a Veja, Isto É e Época, se
empenham em uma campanha sistemática
para desmoralizar o Governo para tentar
“provar” a ineficiência, o descalabro e a
corrupção, inclusive de seus programas
sociais, que retiraram 40 milhões de
brasileiros da miséria e da pobreza.

O impeachment é o golpe de Estado
do “mercado”. As classes privilegiadas que
temem o progresso e os resultados da
democracia não desejam e não querem
construir uma sociedade mais justa, mais
democrática, mais próspera, mais estável.

Eles não aceitam que o país seja
governado por um governo de esquerda e
que tenha interesses voltados
principalmente para a distribuição de renda,
com programas sociais que tirou o Brasil da
extrema pobreza.

Hoje, as mesmas pessoas, a dita
classe média, que usaram e usam desses
programas sociais esqueceu-se de suas
origens. Você trabalhador fique atento e
procure entender para não cair nas garras
deste “golpe”, que quer levar nosso avanço
e conquistas a ruina. Não se submeta a esta
“crise”, pois os maiores beneficiários querem
destruir os nossos avanços.



Lazer, Colônia de Férias Parques de diversões
e aquáticos conveniados com o SITRAEMFA
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CAMPANHA
SALARIAL 2015

Atenção ao
seu FGTS e

INSS
Trabalhadores exerçam suas
atividades com tranquilidade
e acompanhe de perto seus
direitos e os deveres de seus
empregadores, verificando se
seus recolhimentos dos
encargos sociais estão sendo
efetuados mensalmente, além
de certificar-se nos seus
holerites, busque junto a CEF
extrato analítico do FGTS e no
INSS o CNIS, para ambos,
apresente Carteira de
Trabalho e numero do PIS.
Caso haja duvidas ou
i r r e g u l a r i d a d e s ,
imediatamente procure o
Sindicato.

Rumo às novas conquistas
- O SITRAEMFA  dará início a cam-
panha salarial 2015 com novas
perspetivas de lutas para a cate-
goria. A campanha salarial é a
oportunidade que o trabalhador
tem de discutir cláusulas econômi-
cas e sociais.

Este ano, é o período em
que todas as clausulas serão dis-
cutidas, o que ocorre somente de
dois em dois anos. Fortalecendo
ainda mais nossa bandeira de Luta
6 HORAS JÁ.

Você é a força do Sindicato,
por isso, salários, benefícios, es-
tabilidades, direitos e especial-
mente qualidade de VIDA, esta é a
hora que VOCÊ participar. Juntos,
somos fortes.

A Direção do SITRAEMFA no ano de 2014
fez várias intervenções, inclusive no Ministério
Público do Trabalho/2ª para manter as férias
coletivas dos trabalhadores do mês de janeiro.

No dia 23 de fevereiro, ocorreu uma
reunião com o SITRAEMFA , Sindicato Patronal
e FEI, no MPT, com mediação do Promotor de
Justiça, João Faustinoni e Silva, que reafirmou
a decisão do Tribunal de Justiça, que determina
a abertura das Cei’s nos doze meses do ano.

Nesta reunião o SITRAEMFA apontou as
dificuldades das férias escalonadas dos
trabalhadores, pois o quadro funcional é
reduzido e a demanda no ano, é grande.

Mas a Justiça já definiu a abertura das
Cei’s em período continuo. O SITRAEMFA
entende ser um retrocesso para a educação.
Continuamos no processo de discussão e
encaminhamentos nos órgãos competentes
para que essa medida seja menos impactante

na rotina dos trabalhadores.

Férias coletivas

Para os cursos de universidades o SITRAEMFA
dispõe de convênios que giram em torno de até

50% de descontos

Escola de natação

MULHER TRABALHADORA
SALVE! SALVE! MULHERES,

Mulheres, de luta, Mulheres de Garra,
Mulheres de Fama,

Mulheres!
Aquelas que geram Vida,

Aquelas que trazem a Vida,
Aquela que dão a VIDA.

A Você estes 30 dias de Glamour
30 dias de fortalecimento,
30 dias de reconhecimento

De sua Grandeza, de sua Feminilidade,
De sua certeza de Construir o Diferente,

Onde ninguém acredita, está em destaque
VOCÊ MULHER.

Um SER criado com o Divino poder de
transformar,

Transformar a dor em alegria,
Transformar a perda em entrega,

Transformar a Luta em Ato de Conquistas
Igualitárias.

MULHER, Parabéns... é o que esta Entidade lhe
diz, quando acredita que a sua LUZ é capaz de

MUDAR os RUMOS de tantos caminhos e
tantas vidas, que passam por nossas mãos, e
nos são confiadas para que CONSTRUAMOS

um MUNDO cada vez MELHOR.
Sucesso, Paz e muita Luz, neste mês que é

dedicado á VOCÊ! MULHER!


