
 representação 

Ap a t r o n a l 
manteve sua 

posição inflexível  na 
mesa de negociações e 
não mudou nem uma 
vírgula em sua proposta 
anterior de reajuste de 6% 
nos salários e na cesta 
básica, além de uma PLR 
mixuruca de R$ 200,00 
em duas parcelas.

Pior ainda, os patrões 
estão querendo implantar 

um banco de horas, para 
não pagar mais horas 
extras aos trabalhadores, 
além de tirar os dois 
domingos já garantidos 
em nossa Convenção 
Coletiva de Trabalho.

Não vamos aceitar esta 
proposta de arrancar 
d i r e i t o s  d e  n o s s a 
c a te g o r i a ,  q u e  e s tá 
sempre ameaçada por 
bandidos e agora pelos 
patrões.

Os salários dos trabalhadores frentistas estão sem reajuste há 16 
meses. Nossa data-base, para negociar a Convenção Coletiva de 
Trabalho é dia 1º de novembro. De lá pra cá, tivemos uma reunião 
dia 26 de novembro, depois em 6 de dezembro e os patrões foram 
gozar os lucros conquistados com o nosso trabalho, fazer suas 
festas de fim de ano, deixando os trabalhadores sem resposta e 
marcando a reunião seguinte apenas  para 26 de janeiro.

Estamos sendo pressionados pelos salários profundamente 
arrochados justamente na época em que somos cobrados de IPTU, 
materiais escolares, IPVA e demais impostos de início de ano. 

E o patrão veio com a novidade de contratar assessoria para 
terceirizar as negociações e para pressionar os trabalhadores 
ameaçando cortar direitos garantidos em convenção.

Se os patrões querem ser insensíveis com nossos direitos e a 
aflição para mantermos nossas famílias, o que devemos fazer para 
cobrar nossos direitos? A palavra de ordem é uma só: 
PARALISAÇÃO. Vamos nos mobilizar para cruzar os braços e 
entrar na justiça  contra os patrões.

Preparem-se para defender nossos direitos! Sem diálogo e sem 
proposta decente nossa resposta sera...
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