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SINTAEMA DÁ A LARGADA: É HORA DE DISCUTIR, 
VAMOS EXERCER A DEMOCRACIA!

Companheiros (as), mantendo a tradição 
de construir uma pauta de reivindicações à 
campanha salarial de 2016/2017 - de forma 
democrática, participativa e interativa com a 
categoria -, com bastante antecedência – já 
no dia 23/12/15, apresentamos a todos (as), 
via site e email, a sugestão de pré-pauta para 
análise e sugestões. 

A pré-pauta apresentada, no geral, é o fru-
to das discussões e da construção coletiva da 
categoria em anos anteriores. Evidentemente, 
atualizada e com a incorporação de algumas 
cláusulas que entendemos oportunas para 
esse momento.

Nos dias 10 e 11 de dezembro de 2015, du-
rante a reunião estadual da direção do Sintae-
ma, discutimos os cenários para 2016 e seus 
impactos sobre a agenda dos trabalhadores 

CAMPANHA SALARIAL 2016/2017

(as), de forma especial na campanha salarial 
com sugestão de pré-pauta a ser apresentada 
à categoria.

Na nossa avaliação, os cenários políticos e 
econômicos devem apresentar muitos obstácu-
los para a manutenção e ampliação de nossas 
conquistas, situação que exigirá muita unidade 
e mobilização dos trabalhadores (as). Assim, 
devemos focar nossas energias em questões 
relevantes, centrais ao conjunto da categoria.

É importante ressaltar que hoje, dia 
02/02/16, encerra-se o prazo para sugestões e 
contribuições da categoria. Amanhã, lançare-
mos no site a pré-pauta atualizada, já com as 
contribuições iniciais. A pré-pauta atualizada 
também chegará aos trabalhadores (as) via in-
formativo “Conexão”, com o calendário das as-
sembléias regionais. 

CALENDÁRIO DA CAMPANHA SALARIAL 
Confira abaixo algumas datas indicativas:  
• Até 23/12/15 – Prazo para divulgação da minuta de pré-pauta à categoria, disponível no 

site do sindicato;
• De 23/12 a 02/02/16 – Período para análise, discussões e contribuições da categoria;
• De 03/02 a 08/02/16 – Período para produção do informativo “Conexão” com a pré-pauta, 

incluindo as contribuições iniciais da categoria;
• De 16/02/16 a 05/03/16 – Período para realização de assembleias regionais para discussão 

e aprovação final da pauta de reivindicações. Durante as Assembleias também deveremos 
discutir e aprovar o Plano de Lutas da Campanha Salarial;

• Dias 10 e 11/03/16 – Reunião de Diretoria Estadual do Sintaema;
• Até 15/03/16 – Prazo para entrega da pauta de reivindicações à Casan.

JUNTOS HAVEREMOS DE FAZER UMA PROFÍCUA DISCUSSÃO PARA ALCANÇAR NOVAS CONQUISTAS!


