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ASSEMBLEIA

Construir a pauta
é dever de todos!

Uma Campanha Salarial vitoriosa começa a
ser construída a partir da Assembleia que abre a
luta por um Acordo Coletivo à altura da expecta-
tiva da categoria, construindo uma pauta de rei-
vindicações significativa.

Nesse sentido, é fundamental que cada com-
panheira e companheiro se disponha a compa-
recer e trazer um (a) colega de seu setor.

Ou, quando não for possível, discuta em seu
local de trabalho e traga suas reivindicações para
a Assembleia, garantindo que elas integrem a
pauta que, uma vez aprovada, servirá de base
para discussão do Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) 2020/2021.

A experiência com o governo Crivella tem sido
traumática e só conseguimos aprovar um ACT
desde que ele assumiu e que ainda não foi assi-
nado.

Por isso, todo empenho é necessário para ga-
rantir a reposição das perdas do período e a ma-
nutenção do poder de compra de nossos salári-
os e benefícios, alguns já bastante defasados há
algum tempo.

Como sempre, a direção do Sintergia preparou
uma pré-pauta, que serve como base para apreci-
ação, discussão e delibieração da categoria, mas
é importante que companheiros tragam suas cola-
borações, enriquecendo a pauta e transformando-
a em um instrumento de luta pelos nossos direitos.

O número de participantes da Assembleia vai dar
o tom da negociação e a agilidade ou não na mar-
cação da primeira reunião.

Que cada um faça sua parte!


