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CENTENAS DE TRABALHADORES (AS) DA NOSSA
CATEGORIA REAFIRMAM A UNIÃO E APOIAM
NOSSA LUTA NA CAMPANHA SALARIAL 2009!

No último dia 20 de junho,
estiveram reunidos no Sítio
Escola Itamar Barbosa de
Oliveira, em Mogi das Cruzes
centenas de trabalhadores
(as) da nossa categoria para
o Seminário: Organização,
mobilização e negociação.
O tema integra uma série
de estudos que fazem parte
da nossa Campanha Salarial
e tem como objetivo conscientizar os (as) companheiros
(as) da necessidade do envolvimento nas questões sindicais e da importância da
participação de todos (as).
Também foi feita uma simulação, que envolveu todos (as)
os (as) presentes, onde foi reproduzida uma mesa de negociação entre trabalhadores
e empresários na renovação
de uma convenção coletiva.
Toda essa dinâmica serviu
para mostrar as dificuldades
e resistências que alguns patrões criam diante das reivindicações dos (as) trabalhadores (as).
Por isso, trabalhadores
(as) e sindicato juntos lutam
pela defesa dos direitos de
todos e pela ampliação de
nossas conquistas!

Trabalhadores (as) participando ativamente das atividades

Simulação de uma mesa de negociação

O envolvimento foi total

Seminário destacou a importância da participação
de todos (as) na Campanha Salarial
Campanha Salarial 2009

NOSSA LUTA CONTINUA!

Estamos firmes na luta e já começamos a realizar mutirões em
diversas empresas da nossa categoria e em todos os setores da
nossa base para fortalecer ainda mais nossa Campanha Salarial!
Não vamos aceitar “desculpas” na mesa de negociação.

MOBILIZAÇÃO NAS FÁBRICAS

LEMBRE-SE
O TAMANHO DAS NOSSAS CONQUISTAS É
PROPORCIONAL A NOSSA PARTICIPAÇÃO.
SINDICATO E TRABALHADORES (AS) JUNTOS (AS)!
Campanha Salarial 2009

Agora é hora de decisão e neste sentido queremos o atendimento das nossas reivindicações (ver o quadro abaixo).
Nosso objetivo é mobilizar a categoria nas portas das empresas e reafirmar nosso compromisso!
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MESMO DEPOIS DE ALGUMAS RODADAS DE
NEGOCIAÇÕES ALGUNS PATRÕES AINDA CONTINUAM
SEM RESPOSTA À NOSSA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES!

