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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CAMPANHA SALARIAL
Data: 6 de Agosto de 2010 (Sexta-feira) às 18:30h.
Local: Sede do SINDMETAL - Rua Voluntários da
Pátria, 705 - Cid. Alta (Próx. a Igreja do Galo)
Pauta de Reivindicação da CCT 2010
No dia 6 de agosto (sexta-feira), no auditório do Sindmetal
ocorrerá a Assembléia Geral Ordinária que analisará e aprovará
a Pauta de Reivindicação da CCT 2010, que será encaminhada
para o Sindicato o Patronal.
Vamos construir uma pauta de pedidos que atendam as
necessidades financeiras e de melhores condições de trabalho,
no âmbito da empresa, além da garantia de emprego.
A negociação do ano passado continua pendente desde
setembro e o Sindicato Patronal não tem demonstrado interesse
em negociar. Sabemos que a negociação muitas vezes ocorre
pela pressão que os trabalhadores fazem nas fabricas. Como o
atual presidente do sindicato patronal não tem empresas em
nossa base, portanto, não sofre pressão, talvez isso seja uma
das causas que tem levado a nossa negociação a deriva.
Em função de tudo isso, vamos discutir com a categoria a
possibilidade de paralisação das atividades por tempo
indeterminado a partir da 2ª quinzena de setembro. A idéia é
mostrar ao Tribunal Regional do Trabalho que abuso como esse
causado pelo sindicato patronal deve ser severamente punido.

Portanto, companheirada manter-se mobilizado e
preparado para se necessário for paralisar as atividades, é a forma mais eficaz para se conquistar nossas
reivindicações. Por isso sua presença na assembléia é extremamente necessária para que possamos
coletivamente analisar, discutir e decidir quais as nossas propostas e pensar estratégias para que
possamos ter sucesso na nossa campanha salarial.
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