Abril 2016

Atenção Trabalhadores de Contabilidade....

Vamos SOMAR forças!

Trabalhadores de empresas de serviços contábeis, assessoramento, perícias,
informações e pesquisas precisam somar forças com o SEAAC de Americana e
Região para que o Acordo Coletivo traga benefícios reais para a categoria.

Venha para a assembleia

Nesta, terça-feira, dia 3 de maio, às 18 horas, em nossa
sede, temos um encontro marcado: vamos nos reunir em
assembleia para discutir e votar a pauta para o Acordo
Coletivo de Trabalho. Queremos a presença de um grande
número de trabalhadores de empresas de serviços
contábeis, assessoramento, perícias, informações e
pesquisas. Quanto maior a assembleia, maior a
possibilidade de pressionarmos os patrões para cederem
às nossas reivindicações. Tragam sugestões! Vamos
juntos ampliar direitos e buscar novos benefícios!
Lembre-se:
Assembleia: dia 3 de maio, 18 horas
Local: Sede do SEAAC, Rua Bolívia, 186, Vila Cechino, Americana.

Data-base: 1º de agosto

Principais itens da pauta
de reivindicações
- Reposição integral da inflação do período
1º de agosto de 2015 a 31 de julho de 2016
- Aumento real de salário
- Melhorias no Vale-Refeição
- Reajuste do reembolso dos gastos com creches
- Aumento do piso da categoria
- Implantação do PLR

O recado
da Helena!
Estamos atravessando um momento político e
econômico conturbado. E neste momento, de
completo descontrole, quem mais sofre são os
trabalhadores, que veem seu poder de compra
diminuir. Sua vida, que já não é fácil, fica mais
difícil. Precisa apertar o cinto e, mesmo assim, as
contas não fecham no fim do mês. O Acordo
Coletivo é o momento de buscarmos repor a
inflação, conseguir aumento real e lutar pela
ampliação de benefícios. Venha com a gente
nesta luta! O trabalhador consciente e participativo fortalece a representação do Sindicato!
Helena Ribeiro da Silva
Presidenta do SEAAC de Americana e Região

SINDICALIZE-SE
A sindicalização fortalece as ações
coletivas em benefício da categoria!

Trabalhador conscientizado, Sindicato Transformado!
Sede: Rua Bolívia, 186 – Vila Cechino – Americana/SP
Tel.: (19) 3461.8232 - Fax: (19) 3407.5173
E-mail: seaacamericana@seaacamericana.org.br

Subsede Limeira: Rua 7 de Setembro, 636
Centro – Limeira/SP - Tel.: (19) 3443.3430 e 3441.4860
E-mail: limeira@seaacamericana.org.br

Subsede Piracicaba: Rua do Trabalho, 171
Vila Independência - Piracicaba/SP – Tel.: (19) 3432.1166
3422.2711 - E-mail: piracicaba@seaacamericana.org.br

