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Rede Conveniada

CAMPANHA SALARIAL 2016
TRABALHADORE(AS) DA REDE CONVENIADA

JUNTOS POR NOVAS CONQUISTAS

ASSEMBLEIA GERAL DOS TRABALHADORES (AS)
DA REDE CONVENIADA

HORAS: 9h30s primeira chamada
e às 10h, segunda chamada

PAUTA: CAMPANHA SALARIAL 2016
DIA: 11/06/2016, sábado

LOCAL: Sindicato dos Químicos
(Rua Tamandaré, 348 - Liberdade)

Companheiros e companheiras, estamos nos
aproximando da Campanha Salarial 2016, neste ano
serão debatidas, apenas as cláusulas econômicas da
Convenção Coletiva de Trabalho da nossa categoria, ou
seja, o reajuste salarial. Participe deste momento
democrático que acontecerá no dia 11 de junho de 2016.

Hoje, vivemos uma conjuntura política em que a
sua característica principal é da retirada de direitos.
Temos um governo que já chegou retirando a idade
mínima para a aposentadoria; privatização das empresas
nacionais; extinção e diminuição dos programas sociais
(bolsa família, FIES, Prouni, entre outros); terceirização
e precarização dos serviços; acabar com a saúde,
educação, entre outros.

 No entanto, este sindicato não reconhece esse
governo ilegítimo e continua na luta pela ampliação dos

direitos da classe trabalhadora, em especial aos
trabalhadores e trabalhadoras da Rede Conveniada.

Neste sentido, o SITRAEMFA  continua lutando pela
valorização profissional e econômica dos trabalhadores
da categoria com o reconhecimento de sua importância
para o funcionamento dos serviços da Rede Conveniada,
tanto na educação, quanto na assistência social.

Mas para isso, é importante a participação de todos
os trabalhadores e trabalhadoras não só nas campanhas
salariais, mas em todas as lutas trabalhistas para que
possamos manter os nossos direitos já conquistados e
avançar em novas conquistas, como: equiparação salarial,
jornada de 6 horas, qualificação e requalificação
profissional, reconhecimento da periculosidade/penosidade
para os trabalhadores e trabalhadoras dos serviços de
média e alta complexidade da assistência social.

Venha para a Assembleia e faça o seu sindicato forte!



A diretoria do SITRAEMFA sempre se empenhou na

busca por melhores condições de trabalho e salariais a

todos os membros da categoria. Essa luta ocorre com

muito mais força na data-base da categoria, que no

caso da Rede Conveniada, é 1º de julho.

Neste período os trabalhadores representam suas

reivindicações aos patrões através do Sindicato,

reivindicando aumentos de salários, melhores condições

de trabalho e a manutenção dos direitos já conquistados.

E uma vez firmada, a Convenção Coletiva passa a ser

lei entre as partes.

Assim, a Convenção Coletiva vigente que passou

a vigorar a partir de 1º de julho de 2015, entre outros

direitos, garantiu reajuste salarial de 9,5% (nove vírgula

cinco por cento) a partir de 01/JULHO/2015 incidentes

sobre o salário de 30/06/2015.

Os trabalhadores da Rede Conveniada estão

denunciando ao Sindicato que tem muitas organizações

que se recusam a reajustar os salários de seus

empregados, ou seja, estão descumprindo o aumento

O SITRAEMFA CONVOCA A CATEGORIA
 PARA EXIGIR OS SEUS DIREITOS

salarial de 9,5% que já deveria ter sido pago desde julho

de 2015.

Quando a empresa descumpre qualquer cláusula da

Convenção Coletiva, a lei garante que o sindicato,

SITRAEMFA, pode pleitear via judicial o cumprimento das

cláusulas, e ainda cobrar uma multa.

Então o SITRAEMFA irá propor uma ação de

cumprimento, como substituto processual contra cada

empresa inadimplente, para obriga-las a pagarem o reajuste

de 9,5%, que deveria ser pago em julho de 2015, mais

multa e não os 5,5% como vem sendo praticado por muitas

entidades.

Para isso todos os trabalhadores que não receberam

esse reajuste deverão procurar o Sindicato levando os

holerites dos meses de julho de 2015 até agora, para que

o Sindicato possa ingressar com ação de cumprimento,

que é proposta contra cada empresa inadimplente.
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Após a Assembleia Geral do Trabalhadores (as)
haverá reunião dos associados à GREENLINE,
que terão como pauta única o reajuste anual
do convênio. Lembramos a todos que esse
reajuste acontece todos anos nesta época.

DENUNCIE AO SEU
SINDICATO!!!


