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S AL ÁRI OS

Assembleia nesta quinta para todos da Codesavi

5 • novembro • 18 horas

Clube Nissei, Praça 23 de Maio, 56, Bitaru - Em frente ao Praia Clube

Queremos definição
sobre o plano de saúde
Nesta, ninguém pode faltar. Os
assuntos dizem respeito a todos os
trabalhadores e trabalhadoras da
Codesavi, além de seus familiares.
Será uma assembleia de grande
importância.
O sindicato vem tomando suas
iniciativas, mas a categoria precisa participar, ser ouvida. Acima de
tudo, dizer o que pensa e o que
pretende fazer diante da situação.
A diretoria foi ao ministério do
trabalho e emprego (MTE), na
quinta-feira (29), e denunciou a
empresa de se apropriar indebitamente de descontos feitos em folha
de pagamento dos 1.250 empregados.
Nesta quarta-feira (4), a mesma
denúncia será feita ao ministério
público do trabalho (MPT), com
pedido de providências, ou seja,
encaminhamento do processo à
justiça.
Apesar dessas medidas, a em-

Tíquete alimentação, fundo de garantia,
empréstimo consignado, plano
odontológico, liberação do Pis Pasep,
salários atrasados e dívida com o sindicato
também estão na ordem do dia

Categoria precisa se mobilizar para o que der e vier
presa não se pronuncia para resolver o problema, demonstrando total
desinteresse com a saúde do trabalhador e seus familiares. Isso é
simplesmente inaceitável.
O sindicato precisa organizar a
categoria para tomar as medidas

cabíveis porque os problemas que
vêm acontecendo na empresa têm
que ter um ponto final. A tolerância
já está no limite.
Mesmo sabendo da importância
da empresa para os trabalhadores,
suas famílias e para o município,

não podemos abrir mão das lutas e
reivindicações.
Portanto, precisamos de todos
lutando por esta causa, independente da função de cada um. Sem
a sua cooperação a luta será inócua. Junte-se a nós.
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X I S DA Q U ESTÃO

Vamos à luta ou não?
Temos que decidir juntos
‘Como está o plano de saúde?
Vai continuar suspenso?’. ‘E o salário?’. ‘Como fica o tíquete refeição?’. ‘E o fundo de garantia?’ Essas e outras perguntas estão no
nosso dia a dia.

Em virtude do descaso da Codesavi, muitos trabalhadores e familiares estão desesperados com
graves problemas de saúde, sem
qualquer assistência nesse momento difícil.

Alguma coisa precisa ser feita.
O sindicato já chegou a pagar quatro meses de mensalidades do plano de saúde, para os trabalhadores
e seus dependentes não ficarem
sem o atendimento.

Essa é a grande pergunta
que a categoria precisa
responder na assembleia
desta quinta-feira
Infelizmente, a empresa simplesmente deixou a situação à
deriva, não acenando com o pagamento da dívida acumulada de
R$ 1 milhão, 252 mil e 214 com o
Sintracomos.
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Sabemos lutar por nossos direitos
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