Direito não se Reduz se amplia, venham e
participem da Assembleia Geral Extraordinária!
Se os trabalhadores não se envolverem nas campanhas salariais os patrões
continuarão mandando e desmandando nos nossos salários e benefícios.
Companheiros e companheiras a campanha salarial de 2018 foi marcada por
tantos imbróglios que infelizmente ainda não se chegou a uma proposta
plausível que atenda as reivindicações dos profissionais. Os empregadores hoje
estão de peito cheio, porque o congresso nacional aprovou a famigerada
“Reforma Trabalhista” que só beneficiou o empresariado e os setores mais
reacionários da nossa sociedade. No entanto o movimento sindical não cruzou
os braços e está a todo instante questionando, lutando, reivindicando melhorias
salariais e seus correlatos. Agora para que isto se materialize necessário se faz
que todos os empregados alocados pelas prestadoras de serviços participem de
todos e quaisquer eventos chamado pelo sindicato no sentido de fazer valer a
nossa união e transformarmos numa grande mobilização da categoria.
Não é à toa que existe o chavão: UNIDOS SOMOS FORTES, UNIDOS SOMOS
MAIS. Está mais do que na hora de nos unirmos no sentido de fazermos valer a
nossa força de trabalho.
Está agendada para o próximo dia 14 de abril do ano em curso ás 8:30hs em
primeira chamada e em segunda chamada 8:45hs uma Assembleia Geral e
Extraordinária para discutir e deliberar a contraproposta apresentada aos
trabalhadores.
Para que tenhamos uma visão de como se encontram as negociações a direção
do SEACEC reagiu contra a várias propostas que beneficiava a nossa categoria
como também se prevalecem da lei 13.467/2017.
O sindicato lutou à exaustão nas mesas de negociação, para que tivéssemos as
nossas reivindicações atendidas, no entanto a conjuntura passa por momentos
tensos e incertos. Diante disto, há um governo antidemocrático que ofereceu
ao povo brasileiro um aumento de 1.81% no salario mínimo, uma reposição
muito inferior das nossas expectativas, sem falar que a todo instante retira
direitos da CLT – consolidação das Leis Trabalhistas. Portanto, não nos resta
outra alternativa que não seja participar massivamente desta importante
Assembleia deliberativa.
Avante! Porque só conquista quem luta!

