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Informativo do Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias Químicas de Itamonte
Rua José Costa Junior, 19 - Horto Florestal - Itamonte - MG - CEP 37466-000 - Tel.: (35) 3363-1482

IMPORTANTE CONQUISTA DO SINDICATO,
DENTISTA SEM CUSTO PARA OS TRABALHADORES
    Os trabalhadores e trabalhadoras

das empresas Valbags Ind. e Com.

de Plásticos Ltda., Injecap Minas

Ind. e Com. de Plasticos Ltda., da

Service Plast Indústria e Com. de

Plásticos Ltda. e da Flexoplast Ind. 

e Com. de Plásticos Ltda., têm o

atendimento odontológico gratuito

com o dentista Dr. Ricardo da Silva

Assunção, além do funcionário têm

direito ao atendimento sem custo a

esposa, os filhos e filhos adotivos. 

Limpeza bucal, obturação e canal

Confira os benefícios, convênios e descontos oferecidos aos sócios do Sindicato!

Agora na sede do Sindicato

Edna Cabeleireira

Dia Internacional da Mulher

8
março

PLR PARA TODOS OS TRABALHADORES
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O Sindicato conquistou a PLR que já foi paga em parcela

única, no valor de R$ 402,00 no dia 13/02/2014, também

conseguiu reajustar em mais 10% o valor da PLR das

empresas Valfilm e Tecnoval Laminados, que já tinham o

benefício.



2SINDICATO EM AÇÃO

Fique sócio, fortaleça o Sindicato

Aos trabalhadores e trabalhadoras que ingressaram com a ação pedindo a correção do FGTS, existe de fato uma

diferença para ser paga aos que trabalharam com carteira assinada de 1999 até os dias atuais, que em alguns casos

chega até a 88,3%, porém durante o ano de 2013 a Força Sindical Nacional, através de seu presidente Paulo Pereira

da Silva o «Paulinho da Força», entrou com várias ações solicitando que fosse feita a correção do FGTS para todos

os trabalhadores e não houve nenhum julgado favorável, hoje todos os processos já estão em mãos do Dr. Rodolfo

Lion, advogado que representará os trabalhadores nesta causa.                                                                                  

Todos os Sindicatos filiados a Força Sindical, foram convocados para uma conversa, onde o presidente da Força 

pediu que não ingressassem com os processos em 2013, por este motivo solicitou a todos que aguardassem novas

orientações da Força Nacional no ano de 2014, já que é um ano eleitoral e também de Copa do Mundo.                   

Este tipo de ação é trintenária, o trabalhador tem 30 anos para exigir o que é seu por direito, porém mesmo que em

breve entremos com a ação, reforçamos o que antes foi falado, o governo pode recorrer para não pagar já e esta 

ação ser demorada como o processo do ex-presidente Fernando Collor de Melo, quando bloqueou as poupanças dos

trabalhadores em 1990 e que só agora, 24 anos depois, está tendo um desfecho.                                                      

Comunicamos aos trabalhadores que se filiaram ao Sindicato para mover a ação, que as mensalidades voltaram a

ser pagas em fevereiro de 2014, no valor de R$ 7,00 (sete reais) e quem ainda quiser montar o processo e ingressar

com a ação, ainda está em tempo.

  .

 .

  .

NOVO CONVÊNIO Analysis Laboratório
30% a 40%
de desconto

Rodovia BR 354, nº 417 - Centro de Itamonte - MG

Exames de sangue e outros



PALAVRA DO PRESIDENTE 3
Henrique Lindolfo de Carvalho Neto

STQI«Para ampliar suas conquistas, o Sindicato
precisa da união de trabalhadores e trabalhadoras»

O que é sindicato? Para que serve?

Salão de cabeleireira na sede do Sindicato!

Inauguração dia 8 de março de 2014 às 15h
Comemorando o Dia Internacional da Mulher

Salão Ebenézer

          Sindicato é uma entidade organizada, com a finalidade de proporcionar a união de

trabalhadores e trabalhadoras, para a defesa coletiva de seus interesses e a promoção 

da melhoria de condições de vida da coletividade, em geral, e da categoria representada,

em particular. É a instituição que, legal e legitimamente, faz a articulação e os embates

na defesa e proteção dos direitos e interesses da classe trabalhadora. O trabalhador se

filia de modo individual e voluntário, com o objetivo de somar esforços na defesa e na

promoção de seus interesses sociais, econômicos, políticos, culturais e profissionais.

         Entretanto, as entidades sindicais, assim como outras entidades que lutam pelos

interesses comuns de várias pessoas, de fato precisam que os trabalhadores apóiem,

 através de sua filiação ao Sindicato, para ser um representante dos trabalhadores,  hoje a mensalidade é de R$ 7,00

(sete reais),  que facilmente volta para o bolso do trabalhador através dos convênios com vários comércios parceiros,

que oferecem descontos para os sócios do Sindicato.

      Provas que o Sindicato é sinônimo de conquistas é o aumento do adicional noturno para 40% (teto) nas empresas

VALFILM e TECNOVAL LAMINADOS já nas primeiras negociações,  o aumento do piso salarial de R$ 586,00 para

R$ 770,00,  aumentos ao longo dos anos em mais de 100% do valor da PLR paga nas empresas VALFILM e

TECNOVAL LAMINADOS, implantação da PLR nas empresas SERVICE PLASTIC, FLEXOPLAST, INJECAP e na

VALBAGS, implantação em todas as empresas do grupo de dentista sem custo para o trabalhador e família, aumento

dos ítens da cesta básica nas empresas SERVICE PLASTIC, FLEXOPLAST, INJECAP e VALBAGS, o trabalhador
não deve ficar apenas recebendo os benefícios sem apoiar a luta, temos vários

outros desafios pela frente, que podem ser superados com mais facilidade com o

apoio de todos. Temos pela frente o desafio de implantar em todas as empresas, um

Plano de Cargos e Salários que realmente atenda a classe trabalhadora, esta é uma

conversa que vem se arrastando ao longo dos anos e que, em breve, esperamos

contemplar os funcionários da VALFILM e TECNOVAL LAMINADOS e também das

demais empresas SERVICE PLASTIC, FLEXOPLAST, INJECAP e VALBAGS, que

não ficam atrás por agora poderem contar com um RH recém instalado em Itamonte,

para atender a demanda destas empresas e várias outras demandas, que fazem

parte do dia-a-dia do trabalhador.   .     .       .      .   .   .



Av. 20 de junho nº 200

Moradas do Bosque - Itamonte

Colônia de férias em Caraguatatuba Refrigerantes Mantiqueira19 apartamentos com TV, ventilador,
cama de casal e beliches, cozinha
completa (fogão, geladeira, panelas,
talheres, pratos e todos os utensílios),
banheiro exclusivo, com chuveiro e
sistema de ducha. Todas as janelas e
espaços de ventilação cobertos com
telas de proteção contra insetos.

A colônia oferece ainda, piscinas, playground, área de lazer, quadra esportiva,
churrasqueiras, jardins e estacionamento.
O período para reservas e uso das instalações, começa em 1º de março até o
dia 31 de outubro de cada ano. Os sócios e dependentes (esposa e filhos até
21 anos) pagam R$66,00 por pessoa por período (das 8h de Sexta até 14h da
quarta-feira), crianças menores de 7 anos não pagam, parentes do associado
(pai, mãe, irmão, sogro, sogra, neto, genro, nora e filhos casados R$73,00 por
pessoa, convidados R$88,00 por pessoa, pessoas acima de 60 anos pagam o
mesmo preço do sócio. Não incluidas refeições, o período de reservas será de
05(cinco) dias. Informações e Reservas na sede do Sindicato, rua José Costa
Júnior, 19 - Horto Florestal, com antecedência de um mês.

Convênio com Refrigerantes Itamonte,
para os sócios do Sindicato, oferece o
desconto de 5% sobre o preço de
venda no balcão, em todas as linhas
de produtos e no aluguel de mesas
e cadeiras para festas. 

Rodovia BR 354, nº 374 - Itamonte

Casa  de  Carnes  Porcão
Rod br 354, 517
Itamonte - MG 
Telefone:  (35)  3363-1418 

Casa de Carnes Primor
Rod br 354, 1060
Horto Florestal - Itamonte
MG - Fone:(35) 3363-2425

Casa de Carnes C.A.
Av.  Campos  Elíseos,  64
Centro  -  Itamonte  -  MG
Fone:  (35)  3363-2195

Rua Oliveira Costa, 23 - Centro - Itamonte 

Descontos
15% pagto. à vista

10% pagto. à prazo

Rua Presidente Vargas, 83

Centro - Itamonte - MG

Rua Aiuruoca, 138

Moradas do Bosque - Itamonte - MG

Materiais 100%
Descartáveis

ÁQUILLA
Equilíbrio Estética

Limpeza de Pele

Designer de Sobrancelha

Depilação (Fem. e Masc.)

Massagem Relaxante

Massagem Modeladora 

Quick Massage

Fones: 3363-3158 / 9110-2726

Até
20% de

Desconto

Até
20% de

Desconto

(35) 3363-1752

Supermercado
Moradas do Bosque

Desconto de 5% nas compras à vista

ou 3% na compra no cartão de crédito

15% de desconto à vista

ou em 6 vezes sem juros

VAI CONSTRUIR OU REFORMAR

Rodovia BR 354 nº 1192

Vila Nova Cidade - Itamonte

Para sócios do sindicato
(O desconto não é válido para produtos brutos)

Loja Via Brasil

Rua Marechal Deodoro nº 18 - Centro

Roupas para toda a família

15% de desconto a vista

5% de desconto a prazo

Você aluga
2 DVDs e

leva 4

Casa de Carnes C.A.
Rod. Br 354
Bairro Berta - Itamonte
Fone: (35) 3363-1131

5% DE DESCONTO

Cartuchos Originais
Impressão colorida

Material Escolar
em geral

Brinquedos

3% a 5% de desconto

Rua Antônio Ribeiro Couto 350

Centro - Itamonte - MG


