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A assembleia tem o objeti-
vo de reunir os trabalhadores 
para discutir a pauta de reivin-
dicações que será entregue à 
empresa. Está em jogo a reno-
vação da Acordo Coletivo  (ACT) 
2011/2012. 

É a hora de pleitear os rea-
justes, o aumento real e pensar 
em alternativas que melhorem 
os benefícios e as condições de 
trabalho. 

O Sindicato quer que os (as) 
trabalhadores (as) ajudem a 
construir o documento que vai 
levar as reivindicações e balizar 
as negociações. A campanha 
salarial é momento de unir 
forças para avançar nas con-
quistas. 
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No ano passado 
tivemos ganho real de 
0,2% e os reajustes 
ainda foram divididos 
em faixas salariais. 
O tíquete aumentou 
3 centavos por dia 
e na cesta básica 29 
centavos no mês.

Se liga!
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