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Sem Censura
unificação

CAMPANHA SALARIAL 2022-2023

Chegou a hora do
ponta pé inicial

Nossa data base é 
1º de novembro. 
Mas temos 
que entregar a 
nossa pauta de 
reivindicações 
até o dia 15 de 
setembro.

Por isso estamos 
convocando os 
companheiros 

e companheiras para 
construírem a pauta de 
reivindicações que será 
encaminhada aos pa-
trões. A pauta tem que 
ter a cara dos traba-
lhadores, composta por 
reivindicações pelas 
quais estamos dispostos 
a ir à luta.

Precisamos da casa 
cheia, não somente na 
hora de deliberarmos 
sobre alguma proposta. 

O envolvimento dos trabalhadores desde o início das negociações é 
que determina a proposta que os patrões irão apresentar.

Assembleia para 
APROVAÇÃO DA PAUTA

No último dia 25 de 
agosto panfletamos o 
boletim para os traba-
lhadores, em que no 
verso do informativo, 
tinha um espaço para 
o trabalhador colocar 
sua reivindicação e nos 
encaminhar. Recebemos 
dezenas de sugestões.
No próximo dia 06, 
haverá assembleia nos 
horários de sempre, 
como segue ao lado.
A hora é agora! 
Participe!

Dia 06/09 - terça-feira
Locais e horários:

SEDE DO METASITA
AUDITORIO

15H30 E 17H30

ESCOLA HAIDEE DE SOUSA
LIMOEIRO/TIMÓTEO

17H30

SUBSEDE FABRICIANO
RUA: SALINAS, 163

SANTO ELOI/CEL. FABRICIANO
EM FRENTE ANTIgO CORpO DE BOMBEIRO

17H30
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Se lutando 
já é difícil, 
sem luta é 

muito mais!

Nunca é demais registrar:
do céu só cai a chuva, os 
raios de sol e as bençãos da 
fé. Todos os direitos sociais e 
políticos que temos hoje foram 
conquistados através de muitas 
lutas da organização sindical, dos 
movimentos sociais. 
Tudo é fruto de lutas.

Em prosseguimento à sé-
rie de matérias sobre as 
propostas do movimento 

sindical para os candi-
datos à cargos eletivos 
na eleição de outubro 

de 2022, destacamos 
os pontos que dizem 
respeito ao Desenvolvi-

mento Sustentável com 
Geração de Empregos de 
Qualidade.

18 - Articular as políticas 
de desenvolvimento produ-
tivo;
19 - Direcionar a política 
do Estado brasileiro como 
agente promotor do des-
nvolvimento eocnômico e 
sociambiental;

20 - Retomar as políticas 
e ações de cooperação 
Sul-Sul;
21 - O Estado brasileiro 
deve retomar as políticas e 
ações de integração com os 
países da América Latina;
22 - Promover políticas de 

incentivo as micro, peque-
nas e médias empresas;
23 - Ampliar os investimen-
tos em pesquisa, inovação, 
ciência e tecnologia;
24 - Garantir a recupera-
ção e preservação do meio 
ambiente;

25 - Apoiar o desenvolvi-
mento de processos produ-
tivos e produtos sustentá-
veis;
26 - Destinar investimentos 
em fontes de energia limpa;
27 - Investir no desenvolvi-
mento local e regional;

Movimento sindical nas eleições 2022
ELEIÇÕES 2022 - Parte 2

Pauta da Classe Trabalhadora 2022   DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DINOX - ELEIÇÃO CIPA
Companheirada da Dinox, está aberta as inscrições para a 
eleição CIPA/2022.

Confira as datas abaixo:

período de inscrição:
02/09 à 15/09/2022

Eleição e apuração
23/09/2022

Portanto, é de extrema 
importância você eleger 
alguém que possa confiar 
e que nunca vai de abandonar.
Participe!


