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Pauta aprovada e
entregue é hora de botar

a Campanha na rua

2015

Na Assembléia realizada no auditório do
Sintergia no dia 8 de abril, a categoria traçou as
diretrizes que vão
nortear a Campanha
Salarial de 2015, de-
limitando prioridades
e sinalizando o tom
das negociações.

A direção do
Sintergia aproveita a
oportunidade para
agradecer a partici-
pação da categoria
na pesquisa, colabo-
rando para que a
pauta aprovada em
Assembléia refletisse as carências no relacio-
namento entre trabalhadores(as) e empresa.

Durante a Assembléia, ficou claro que não
basta fazer um bom Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT), se não houver sintonia entre gestores,
trabalhadores(as) e Sindicato.

Isto porque alguns gestores têm interpretado
o ACT de acordo com seus interesses, sem que
a empresa tome conhecimento, gerando insatis-
fações e, em alguns casos, fragilizando
trabalhadores(as) no seu dia a dia.

LIGHT

Nesse sentido, a direção do Sintergia orienta
a categoria para comunicar imediatamente ao

Sindicato qualquer
situação que ponha
em risco o desempe-
nho de suas funções
e, até mesmo, resul-
te em demissões
inexplicáveis, que po-
deriam ser evitadas
com o diálogo entre
Sindicato e empresa.

Resumindo: tá se
s e n t i n d o
pressionado(a) ou
desconfortável no lo-

cal de trabalho? Então procure imediatamente o
Sindicato, porque depois de consumada a de-
missão já não há nada que possa ser feito.

Mas a Campanha Salarial de 2015 já come-
çou e é hora de mostrarmos nossa unidade e
capacidade de mobilização.

Cada Assembléia, cada ato ou ação convoca-
dos pelo Sindicato é fundamental para o anda-
mento das negociações.

Quanto mais mobilizada a categoria, melhor o
ACT assinado.

♦♦♦♦♦ Reposição da inflação
♦♦♦♦♦ Aumento real
♦♦♦♦♦ Abono
♦♦♦♦♦ PLR 2% do EBTIDA
♦♦♦♦♦ Melhoria do Plano de

Saúde
♦♦♦♦♦ Valorização do trabalhador



A organização é nossa arma.
O Sindicato é a nossa voz!

Terceirizado ‘trabalha
3 horas a mais, ganha 25%

a menos e fica 3,1 anos
a menos no emprego’

Estes dados fazem parte de estudo do DIEESE
e da CUT e comprovam os malefícios para a clas-
se trabalhadora com a terceirização.

A direção do Sintergia estará presente em todos
os atos convocados pela CUT e espera (como
toda a classe trabalhadora) que a presidente
Dilma vete este projeto e que a capacidade de
mobilização de todos os trabalhadores brasilei-
ros force o congresso mais vergonhoso da histó-
ria da República a retroceder na tentativa de dei-
xar milhões de chefes de família na incerteza
quanto ao seu futuro.


