
05 de junho de 2013

10ºGREVE CONTINUA! TRABALHADOR
VENHA PARA O PAÇO!
Hoje é um dia de muitas lutas!

Junho

A GREVE continua GREVE! Queremos a NEGOCIAÇÃO JÁ da 
hoje, quarta-feira, GREVE e que ela ocorra de forma justa e 

a p ó s  d e c i s ã o  correta!
U N Â N I M E  e m  Exigimos um reajuste salarial e vale-

Assembleia Geral ontem, com alimentação (independente da jornada e 
os trabalhadores presentes no Paço Municipal. extensivo aos aposentados e pensionistas - 

vale nutricional). Já o Governo  Jonas 
Companheiros, vamos nos manter Donizette propôs 6,68% nos salários e subiu de 

UNIDOS, pois a unidade na luta traz força! Hoje 6,68% para 10% o índice no vale-alimentação. 
ocorre a audiência de conciliação entre A categoria rejeitou a proposta do Governo 
Sindicato e PMC, marcada pela Justiça. Essa é uma vez que não condiz com a real condição do 
a 4ª Campanha Salarial que vai para a Justiça! trabalhador! Somos servidores e exigimos 
Vamos FAZER a justiça e exigir o que é nosso nosso valor!
por direito! Será Às 14h e, de acordo com o juiz, 
apenas representantes dos dois lados poderão Hoje será um dia de muitas lutas. Nossa 
participar da audiência. greve é legítima! Devemos estar cedo no Paço 

Municipal, para fortalecermos o comando de 
Por isso, os trabalhadores decidiram em greve e nossa organização. Greve não se faz 

Assembleia ontem que manterão o movimento no local de trabalho! É no PAÇO MUNICIPAL. E 
grevista no Paço Municipal, fortalecendo a todos devem assinar a lista de presença, pois é 

por meio dela que o Sindicato tem controle de 
quem esteve na luta.

GREVE CONTINUA! TRABALHADOR
VENHA PARA O PAÇO!

Ÿ 6h: Comando de Greve;
Ÿ 7h: Concentração no Paço Municipal
Ÿ 10h: Confecção de material para 
atividades do dia
Ÿ 14h: Audiência de Conciliação (fechada 
para representantes sindicais, PMC e 
Justiça)/ Enterro Simbólico no PAÇO

AGENDA DIA 05/06

Independência e Unidade
pra lutar!

Após audiência: Assembleia 

Geral no PAÇO MUNICIPAL


