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ASSEMBLEIA DIA 21 ABRE
CAMPANHA DA ESCOLTA
Sindicato pede a participação de todos

Companheiro(a): vai começar a campanha salarial da escolta armada, em todo o Estado
de São Paulo.
O primeiro passo é a assembleia em que a categoria define
a pauta de reivindicações.
A assembleia acontecerá dia
21 de outubro (sexta-feira), na
sede, em São Paulo, e em seis
subsedes pelo Estado.
Participe - O Sindicato pede
a todos forte engajamento na
campanha salarial.
Nossa data-base é 1º de janeiro. Mas, a campanha começa antes, no momento em que
definimos nossa pauta.

PAUTA
SUGERIDA

Salário: a) Reposição
da inflação pelo INPC;
b) Aumento real de 5%.
TÍQUETE-REFEIÇÃO:
Deve ser de R$ 28,00.
ESCALA DE TRABALHO:
Fim da escala 5x1.
Estas são propostas
da pré-pauta do
Sindicato. Leve as suas à
assembleia, dia 21.

dia, locais, horários
Será dia 21 de outubro, na sede (Capital) e nas seis
subsedes do Interior. Horário: a partir das 18 horas.
• SÃO PAULO - Rua Francisca Miquelina, 98, Centro.
• CAMPINAS - Rua Regente Feijó, 462, Centro.
• BAURU - Rua Quintino Bocaiúva, 5-36, Centro.
• SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Rua Euclides Miragaia,

394, Centro.
• SANTOS - Rua Amador Bueno, 171, 2º andar, sala
52, Centro.
• SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Presciliano Pinto,
1.482, Boa Vista.
• RIBEIRÃO PRETO - Rua Amazonas, 1.013, bairro
Campos Elíseos.

Não deixe de participar!

Tá na hora da
escolta armada
se mobilizar mais!
muita coisa
pra negociar
Negociar salário e obter ganhos
é importante.
Não menos importante é fixar
um padrão de relações de trabalho
baseado no respeito aos direitos,
à legislação e à dignidade dos
trabalhadores.
Na escolta, temos muito a avançar, pois os patrões abusam e
exploram.
Ainda há atrasos no pagamento,
não-fornecimento do convênio
médico e jornadas abusivas.
Nas negociações, os patrões
sempre falam em modernidade; e
nós somos a favor.
Mas o primeiro passo para um
Brasil moderno é respeitar gente,
cumprir obrigações, seguir leis e
praticar o que for tratado.
Temos muito a negociar com os
patrões. Esperamos que eles não
fujam a esse dever!
REFORMAS DO GOVERNO - O
SindForte repudia cortes em direitos trabalhistas, previdenciários,
redução nos recursos da Saúde e
da Educação.

Companheiro(a): faz tempo
que a escolta não realiza uma
grande mobilização salarial.
Essa passividade só beneficia o setor patronal, que chega
na negociação fazendo corpo
mole, sem disposição de oferecer uma proposta decente.
Precisamos romper esse
círculo vicioso. E como fazer?
A saída é uma grande mobilização, em todas as empresas,
em todo o Estado.
E qual a hora certa? A hora
é agora, na campanha salarial.
E o primeiro passo? O primeiro passo é fazermos uma
forte assembleia de abertura da
campanha salarial, dia 21.

Todos à sede ou a uma das
subsedes pelo Estado, dia 21.
A partir das 18 horas.
• SÃO PAULO - Rua Francisca
Miquelina, 98, Centro.
• CAMPINAS - Rua Regente
Feijó, 462, Centro.
• BAURU - Rua Quintino Bocaiúva, 5-36, Centro.
• S. JOSÉ DOS CAMPOS - Rua
Euclides Miragaia, 394, Centro.
• SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Rua Presciliano Pinto, 1.482,
Boa Vista.
• RIBEIRÃO PRETO - Rua
Amazonas, 1.013, bairro Campos Elíseos.
• SANTOS - Rua Amador Bueno, 171, 2º andar, s. 52, Centro.

Quem é sócio tem direito
Vale a pena ser sindicalizado. O associado fortalece a entidade
de classe e também desfruta de convênios, serviços e benefícios.
O verão está chegando: aproveite nossas duas Colônias
de Férias em Bertioga. Ligue (11) 31052486 e faça sua reserva.

João Passos, presidente

joaopassos@sindforte.org.br
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Participe da assembleia dia 21
Será na sexta (21/10) na sede,
em SP, e em seis subsedes pelo
Estado. A partir das 18 horas.
Vamos definir a pauta de
reivindicações a ser negociada
com os patrões. Não falte!

