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Trabalhadores terão que jogar duro
para fechar um bom Acordo Coletivo
Depois de aprovada em Assembleia, protocolamos a Pauta de Reivindicações da Data-Base 2014 e
tivemos a primeira mesa no dia 16/10, quando foi feita a leitura das 87 cláusulas divididas em blocos para
negociação: financeiras, sociais/condições de trabalho. Ficou acertado também um calendário inicial de
reuniões para todas as terças e quintas até o final do mês de outubro.
O resultado das mesas será avaliado na próxima Assembleia, marcada para o dia 05/11.

Esta Pauta nos representa
Nossa Pauta é resultado de muito debate nos locais de trabalho e atende a todos os trabalhadores,
independente do setor.
Por isso, vamos juntos lutar por ela. A comissão que representa os trabalhadores sentiu desde a primeira
mesa de negociação que o jogo vai ser duro. Teremos que lutar muito para ver as reivindicações atendidas,
como sempre foi na história desta categoria: tudo que conquistamos foi na luta, na raça, nenhum prefeito
nos “concedeu” nada! Arrancamos cada direito que temos hoje! Houve tempo que tivemos de enfrentar até
a polícia dentro do pátio, com greves longas e difíceis. Vencemos e nos fortalecemos porque mantivemos a
unidade.
Neste ano não será diferente, estamos enfrentando uma conjuntura duríssima para a classe trabalhadora em que governos e patrões trabalham para flexibilizar direitos e ampliar as terceirizações em todos os
setores.
É preciso entender que a comissão que nos representa na mesa tem que ser respaldada por uma categoria unida e fortemente mobilizada em todos os locais de trabalho, nas assembleias e na greve.
Vamos à luta?

A comissão de negociação do Sindicato é formada por: Adelmo (oficina),
João (Coleta), Henrique (motorista), Alex, Fabiana e Kleber (SINTRASEM).

ASSEMBLEIA GERAL COMCAP
Dia: 05/11 (quarta-feira)
Hora: 7h (1º chamada)

7h30min (2ª chamada)

Pauta: Informes, avaliação da contraproposta da direção
da COMCAP à Pauta, deliberação de greve, encaminhamentos.

