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CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Dia: 17/09/13
(3ª feira) - 18h
Local: Sede Central do SAAEC
Rua Dr. Ricardo, 574
Botafogo – Campinas/SP

D

ENÚNCIAS de que muitos funcionários
das

diversas

unidades

da

ANHANGUERA EDUCACIONAL

LTDA. estão com créditos em “BANCO DE
HORAS”, porém não podem compensar as horas
como também não recebem pagamento de horaextra, levaram o SAAEC a entrar em contato com a
Administração Superior na tentativa de uma solução para o problema.
Considerando se tratar de uma situação que
está afrontando os direitos dos trabalhadores ainda mais que o “Banco de Horas” não tem validade porque a empresa não comunicou ao sindicato sua intenção de aplicá-lo como previsto na
Convenção Coletiva de Trabalho (na cláusula
específica de Banco de Horas) e, tendo em vista
as várias reuniões realizadas até o momento com
os representantes da instituição de ensino para
tratar do assunto, o SAAEC decidiu convocar

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, dia 17/09, às 18h, na sede central

do SAAEC, objetivando esclarecer em detalhes
todos os passos das negociações, realizar
amplo debate e esclarecer as eventuais dúvidas
para que todos os Auxiliares presentes possam
tomar a decisão que lhes seja mais conveniente.
A Assembleia é o fórum difusor e de debate
dos principais assuntos da agenda do trabalhador, e o SAAEC, embora possa provocar transformações, estimula cada um a tomar para si a
responsabilidade da decisão nesse processo.
Portanto, é fundamental a sua participação
na reunião e cabe a você a contribuição para
ampliar e despertar a consciência de todos para
a importância de uma decisão com resultados
palpáveis.
A única forma de não sermos derrotados é
construir a unidade com todos que ousam lutar!
Só conquista quem luta!
Não se omita de importante processo!
Pelo respeito ao profissional da Educação!

