Boletim Informativo

Sindicato dos Instrutores e Empregados em Centros de Formação de Condutores de Veículos Automotores do Estado da Bahia

O Siepae convoca você!
Assembleia vai deliberar sobre nossa campanha salarial
Prezados companheiros,

I

niciamos a nossa campanha salarial. É
importante que cada trabalhador saiba que
após a aprovação da Reforma Trabalhista, o
negociado se sobrepões ao legislado. Ou seja,
é através do seu sindicato que os benefícios devem ser
ampliados e mantidos. As investidas do patronato agora serão mais ferozes, dai a necessidade
imperiosa de sermos fortes nesse processo. Não há como conseguir melhorar nossa CCT sem
a participação e sem a força da categoria.
Precisamos avançar no reajuste, no auxílio refeição, melhorar o plano, ampliar os benefícios
sociais, além de manter nossos direitos preservados. Mas, para isso ocorrer, sua participação
é fundamental. O primeiro passo é garantir presença na nossa assembleia! Fique por dentro
de tudo através do edital de convocação. Rumo à vitória, companheiros(as)!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CAMPANHA SALARIAL 2018/2019
Pelo presente edital de convocação, o Sindicato dos Instrutores e Empregados em Centros
de Formação de Condutores de Veículos Automotores do Estado da Bahia – SIEPAE-BA, CNPJ10.327.719.0001-95, convoca todos os membros da categoria, filiados ou não, para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de março de 2018 as 15:00 horas,
na Câmara de Dirigentes Lojistas- CDL, situado a Praça Monsenhor Renato Galvão, nº173
Centro Feira de Santana Bahia, cep:44002-120; no dia 04 de março de 2018, às 11:00 horas
na sede da Associação dos Funcionários Públicos do estado da Bahia, situado a Rua Carlos
Gomes nº95, Centro, Salvador – Bahia, e no dia 05 de março de 2018,
às 21:00 no auditório do Hotel Cafezal, situado na avenida Serrinha
nº3003, Ibirapuera,CEP:45075-220 Vitória da Conquista -Bahia, todas
em primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos
integrantes da classe, e em segunda convocação 30 minutos após com
qualquer número de trabalhadores presente, para discutir e deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação ou rejeição da pauta de
reivindicações da campanha salarial 2018-2019; b) autorização para
direção do sindicato assinar acordo ou CCT; c) ajuizar dissídio e em
caso de impasse deflagrar greve geral por tempo indeterminado; d) o
que ocorrer. Salvador (BA) , 19 de fevereiro de 2018. Cintia Samara
Caldas de Aquino- Presidente do Siepae-Ba.

Não falt
e!
Teremos
sorteio d
e
prêmios
ao
final da
assemble
ia

Nossa luta precisa de sua ajuda
Reforma trabalhista visa enfraquer entidades que defendem trabalhadores

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
2018
Pelo presente edital de convocação, o Sindicato dos
Instrutores e Empregados em Centros de Formação
de Condutores de Veículos Automotores do Estado
da Bahia – SIEPAE-BA, CNPJ-10.327.719.000195 de acordo com o Art. 513, alínea ``e´´ da CLT,
convoca todos os membros da categoria, filiados
ou não, para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia no dia 03 de
março de 2018 as 13:00 horas, no CDL Câmara de Dirigentes Lojistas CDL ,situado a
Praça Monsenhor Renato Galvão, nº173 Centro Feira de Santana Bahia CEP:44002-120;
dia 04 de março de 2018, às 09:00 horas na sede da Associação dos Funcionários Públicos
do estado da Bahia, situado a Rua Carlos Gomes nº95, Centro, Salvador – Bahia, e dia
05 de março de 2018, às 19:00 horas no auditório do Hotel Cafezal, situado na avenida
Serrinha nº3003,Ibirapuera, CEP:45075-220, Vitória da Conquista -Bahia, todas em
primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos integrantes da classe, e em
segunda convocação 30 minutos após com qualquer número de trabalhadores presente,
para deliberação previa e expressa, conforme Art. 545 da CLT sobre a seguinte ordem
do dia: a) Autorização para desconto salarial de toda categoria no mês de Março de
2018 da Contribuição Sindical prevista nos Artigos 579, 582 e 602 da CLT; b) Notificação
aos empregadores da prévia e expressa decisão de autorização ao desconto em folha
de pagamento da Contribuição Sindical 2018. Salvador, 19 de fevereiro de 2018. Cintia
Samara Caldas de Aquino- Presidente
Siepae
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Sindicato forte é você quem faz!
Participe da nossa assembleia!

