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LIGHT

Linha Viva

Definir a pauta é dever
de toda a categoria

23/03

A Campanha Salarial de 2018 foi iniciada com a
realização de pesquisa em duas frentes: com a dis-
tribuição e posterior recolhimento da pesquisa em
alguns locais de trabalho e pela Internet, através de
nosso site.

Vencida esta etapa, é
hora de participar ativa-
mente da Assembleia em
que a pré-pauta (com to-
das as colaborações re-
cebidas através da pes-
quisa) vai ser analisada,
discutida e definida.

É importante que todos
tenham consciência de
que é na Assembleia que
a pauta de reivindicações
vai ser definidas, com a
inclusão, retirada ou mo-
dificação de cada cláusu-
la. Tudo de forma democrática e universal, em que
cada companheiro (a) tem direito a voz e voto.

A contribuição através de pesquisa foi importan-

tíssima, mas é na Assembleia, através do voto, que
a pauta terá sua definição final.

Nesse sentido, quem enviou sugestão através da
pesquisa tem que estar presente na Assembleia
para fazer valer sua contribuição. É isso que prevê

nosso Estatuto e é isso
que vai ser colocado em
prática.

Como essa é a primei-
ra Campanha Salarial
após a aprovação da Re-
forma Trabalhista, exis-
tem muitas dúvidas sobre
a influência que isto terá
na negociação do nosso
ACT.

Este e outros assuntos
também farão parte da
Assembleia, que tem
como principais objetivos

a aprovação da pauta, mas também a unificação
da categoria em torno da luta por um ACT digno e à
altura de nossas expectativas.

Dia 27 de março, às 18 horas
No auditório do Sintergia

Av. Marechal Floriano, 199/10º andar

ASSEMBLEIA

NOSSAS BANDEIRAS
 Reposição integral
 Ganho real
 Abono
 Reajuste do tíquete
 PLR
 Tíquete natalino
 Negociação rápida e objetiva


