BOLETIM METALÚRGICO
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE
MACAÉ, RIO DAS OSTRAS E CASIMIRO DE ABREU

Segunda-feira, 07 de maio de 2018 – 2ª Edição

EVENTO ESPECIAL PARA TODOS OS ASSOCIADOS
No dia 10 de junho de 2018 das 11:00 às 16:00 horas será inaugurado o Campo de Futebol da Sede
Campestre. Todos os associados estão convidados a participar. Haverá comida e bebida para os
associados, e também sorteio de brindes. Pedimos a confirmação da presença aos associados que
tem o desejo de participar até o dia 25/05/2018 pelos telefones (22) 2762-5277 / (22) 2762-7184 ou
pelo email: sindmetalmacae@hotmail.com

Ainda não é associado? Associe-se já, com o valor de R$ 22,11 mensal!

Macaé, 07 de maio de 2018

Por que 1º de maio virou o Dia do
Trabalho?
A data foi estabelecida em 1889 pela
Segunda Internacional Socialista, um
congresso realizado em Paris que reuniu os
principais partidos socialistas e sindicatos
de toda Europa.
Ao escolher 1º de maio como Dia do
Trabalho, os participantes desse encontro
prestaram uma homenagem aos operários
dos Estados Unidos. É que, três anos antes,
os americanos organizaram uma gigantesca
campanha por melhores condições de
trabalho, fazendo mais de 1.500 greves em
todo o país.

Uma das principais reivindicações era a
garantia da jornada de oito horas diárias, pois
na época alguns operários trabalhavam até 14
horas por dia.

Macaé, 07 de maio de 2018

Como surgiu o Dia do Trabalhador
no Brasil?
No Brasil, o feriado começou por conta da
influência de imigrantes europeus, que a
partir de 1917 resolveram parar o trabalho
para reivindicar direitos. Em 1924, o então
presidente Artur Bernardes decretou feriado
oficial.
Além de ser um dia de descanso, o 1º de
maio é uma data com ações voltadas para
os trabalhadores. Não por acaso, a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
foi anunciada no dia 1º de maio de 1943,
pelo então presidente Getúlio Vargas. Por
muito tempo, o reajuste anual do salário
mínimo também acontecia no Dia do
Trabalhador.

VOCÊ PRECISA DE
ATENDIMENTO JURÍDICO?
O departamento jurídico do sindicato
encontra-se capacitado para atendimento a
toda categoria, visando garantia dos seus
direitos.
ATENDIMENTO:
Dra. Eunice Martins de Lana Marinho
Terças-feiras das 15:00 às 17:00h.
Quartas-feiras das 15:00 às 17:00h.

QUER FALAR CONOSCO?
Telefone: (22) 2762-5277/2762-7184
Endereço: Rua Presidente Sodré,
nº 316, sala 501, Edifício Flávia,
Macaé/RJ
Email:
sindmetalmacae@hotmail.com
www.stimmmemacae.org.br

Além do Brasil, cerca de oitenta países
consideram
o
Dia
Internacional
do
Trabalhador um dia de folga, entre eles
Portugal, Rússia, Espanha, França e Japão. Os
Estados Unidos, onde ocorreu a mobilização
que deu origem à data, não reconhecem este
dia como feriado.

Parabéns à você trabalhador.
Esta data representa o momento que os
empregados e as empresas têm para refletir
sobre as legislações trabalhistas, normas e
demais regras de trabalho. Nesta data também
é homenageada a luta dos trabalhadores que
reivindicaram
por
melhores
condições
trabalhistas. Graças à coragem e persistência
desses trabalhadores, os direitos e benefícios
atuais
dos
quais
usufruímos
foram
conquistados.

A IMPORTÂNCIA DE SER
ASSOCIADO
Os sindicatos foram formados para proteger os
direitos dos trabalhadores. Sozinho, um
trabalhador não pode verdadeiramente nada.
Como exigir, como reivindicar, como
negociar, como ser respeitado, como fazer
valer os direitos e as conquistas alcançadas?
O sindicato é o único representante com
respaldo legal, que torna-se legitimamente a
voz do trabalhador, e somente em conjunto é
que seremos fortes.
A sua participação é extremamente
importante, por isso ASSOCIE-SE JÁ!
Se você já é associado ao nosso sindicato
informe-nos o seu e-mail, essa é uma maneira
eficaz de estarmos lhe enviando as principais
notícias do nosso sindicato e da nossa
categoria.

