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Na assembleia do ACT 2017/2019 dos 
trabalhadores da EMDEC, realizada no dia 
29/06/17, na sede do Sindicato dos Bancários 
de Campinas, os trabalhadores reunidos re-
cusaram pelo voto da maioria as propostas de 
reajuste de 3,27% nos salários, VR, VA e PPR.

Os trabalhadores recusaram também 
a proposta que a direção do SINDVIÁ-
RIOS sempre se colocou contrário, que 
é a discussão de implementar o banco de 
horas na EMDEC.

Diante da recusa dessas propostas, a dire-
ção do SINDVIÁRIOS apresentou uma contra 
proposta que foi formulada ouvindo os traba-

lhadores nas reuniões seto-
riais realizadas na EMDEC. 
A contra proposta foi 
debatida e aprovada 

pelos trabalha-
dores na assem-
bleia. 

Sendo assim, nossa direção apresentará 
a contra proposta para direção da EMDEC, 
dando continuidade as nossas negociações do 
acordo coletivo.

A contra proposta aprovada pelos traba-
lhadores na assembleia foi:

4% de reajuste nos salários retroativo a 
maio/17;

8% de reajuste no VR e VA retroativo a 
maio/17;

8% de reajuste no PPR para o ciclo de ju-
lho/17 a junho/18.

Trabalhadores da Emdec permaneçam mo-
bilizados e participem das próximas assem-
bleias convocadas pela nossa direção.
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Trabalhadores da EMDEC rejeitam
proposta econômica e do banco de horas

4% de reajuste nos salários retroativo a maio/17;

8% de reajuste no VR e VA retroativo a maio/17;

8% de reajuste no PPR para o ciclo de julho/17 a junho/18.

CONTRA PROPOSTA

Diante da recusa, direção SINDVIÁRIOS e trabalhadores fizeram uma contra proposta


