DATA-BASE 2012

INICIADO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO

I

niciamos a nossa data-base
2012/2013 com aprovação da
Pauta de Reivindicações na assembleia do dia 29 de fevereiro,
com ampla participação da categoria, e
na mesma semana oficializamos a Pauta na COMCAP solicitando a primeira
mesa de negociação para 7 de março.
Fomos surpreendidos com a resposta
da Empresa de que só negociaria com
a intervenção do MPT- Ministério
Público do Trabalho, em audiência
provocada pela direção da COMCAP
no dia 8 de março.
Sabendo disso, marcamos assembleia
com deliberação de greve para o dia
13 de março.

No dia anterior à assembleia recebemos a confirmação da primeira mesa
de negociação para 12 de março,
onde o nosso objetivo, definido em
assembleia, era de conseguirmos
abrir o processo de negociação, o que
de fato aconteceu com a marcação de
mais duas rodadas de negociação – 16
e 21 de março, ambas às 14h, na Empresa. Pelo Sindicato estará na mesa
a comissão eleita pelos trabalhadores: Marcio e João (SINTRASEM),
Mineiro (Coleta), Mauricio (Oficina)
e Kleber (Operacional Sul).
A direção do Sindicato convoca todos os trabalhadores para a próxima
assembleia que será dia 22 de março,

às 7h, no pátio do Limpú para avaliação da contraproposta apresentada
pela direção da Empresa.

NOSSOS PRINCIPAIS EIXOS
• Reposição Salarial
• Redução da jornada de trabalho
e saúde dos trabalhadores;
• Concurso público e solução
para os aposentados
• Estatização do destino final do lixo
• Renovação do acordo coletivo
2011.

Sindicato devolverá sua parte do
Imposto Sindical aos trabalhadores
Desde que foi criada, em
1943, a CLT obriga todo
trabalhador a contribuir
para a organização sindical,
seja o trabalhador filiado ou
não. É descontado um dia
de salário do trabalhador,
anualmente, na folha de pagamento de março.

O SINTRASEM defende
o fim do Imposto Sindical
porque entende que um
sindicato deve ser sustentado financeiramente apenas
com a contribuição espontânea dos trabalhadores,
mantendo, assim, a independência frente a partidos

e governos. Por isso, logo
após ser feito o desconto
o Sindicato devolverá aos
trabalhadores a parte que
recebe do Imposto, que é
de 60% do que foi descontado. Esta é, inclusive, uma
decisão do 7º Congresso do
SINTRASEM.

Como é dividido o
valor arrecadado pelo
Imposto Sindical?
Sindicato________ 60%
Federação_ ______ 15%
Confederação______ 5%
MTE____________ 10%
Centrais_________ 10%

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
22 DE MARÇO - 7H- LIMPU

Pauta: Informes; Avaliação da contraproposta da Empresa; Encaminhamentos.

