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Prezados associados e não associados

Estamos comunicando a todos da nossa representação que concluímos as negociações

com o SECOVI, que é como vocês sabem o Sindicato das empresas onde todos vocês e nós trabalhamos.

lnfelizmente a presença de vocês nas nossas assembléias tem sido pequena demais, o

que é sempre desvantajoso para o nosso Sindicato. Quando a presença de associados e não associados é boa,

este seu Sindicato chega à negociação com força, e tanto maior quanto maior for essa presença. Aliás, há

vezes em que a presença de não associados chega a ser até maior que a dos associados, o que ajuda, e muito,

fortalecendo em número e disposições a comissões que levamos nas negociações. Participe, mesmo não

querendo associar-se, pois não cobramos mensalidade dos nossos associados desde muitos anos atrás. Venha

conversarcom a gente, você que não é ainda associado. Participe da nossa luta de todo dia!

Resultado das nossas negociações já concluídas:

1) Reajuste salarial (em maio) de 7 ,5%
2\ pisos salariais:

a) p/mensageiros e recepcionistas RS 830,00

b) p/outras funções RS 1.010,00

3) cesta básica mensal RS 170,00

4) prêmio mensal de permanência, por ano trabalhado até o limite

máximo de 10 anos RS 18,92

atenÇão - esse valor mensal deverá incidir no cálculo das horas extras,

l-3e, de indenização, seja integral ou parcial.

lsso é o principal, mas não se esqueçam de que há mais assuntos que interessam a

vocês todos, sejam ou não associados. Venham ao seu Sindicato retirar uma cópia de todo o acordo fechado

com o patronal, pois só temos os endereços dos associados. Participe, seja ou não associado. Você, que não é

ainda associado, participe também, sem custo algum. Nós precisamos ter vocês do nosso lado, sejam

associados ou não. Venha aqui bater um papo comigo ou com qualquer um dos diretores. Assunto é que não

falta. Se quiser marcar hora comigo, é só telefonar e marcar comigo mesmo ou com a Raquel.

A sua empresa tem PPR?

À disposição, subscrevo-me

OSMAR VICENTE DA SILVA

Presidente

Não Associado

Não se esqueça de nos enviar seu

endereço, para que você receba

nossas circulares e instruções
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