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ASSEMBLEIA REJEITA POR
UNANIMIDADE A CONTRAPROPOSTA
DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
FUNCIONÁRIOS
EXIGEM PAGAMENTO
EM DINHEIRO DE
100% DE HORA-EXTRA
SINDICATO PEDE SUSPENSÃO DAS REPOSIÇÕES
DE HORAS IMPOSTAS UNILATERALMENTE
(EM ANDAMENTO E/OU PROGRAMADAS)!

NÃO! Esta foi a resposta unânime dada
pelos trabalhadores para a contraproposta apresentada pela Anhanguera Educacional Ltda. (pagamento de 50% das horas constantes do “Banco
de Horas”, valorizadas, em três parcelas e os
demais 50% das horas em crédito através de
descanso) em Assembleia Geral Extraordinária
convocada pelo SAAEC e realizada no dia
17/09/2013, às 18h, na sede do sindicato.
Além dessa rejeição, os encaminhamentos e
decisões aprovados durante a Assembleia foram
os seguintes:
1. Exigir o pagamento em dinheiro de
100% das horas-extras, valorizadas, constantes em “Banco de Horas”, em duas parcelas;

2. Marcar a próxima Assembleia para o
dia 27/09/2013, às 18h, na sede do Sindicato;
3. Decretar a Assembleia permanente;
4. Realizar reunião com a administração
superior da Anhanguera Educacional Ltda..
Ato contínuo, em reunião com representante da Anhanguera Educacional Ltda. no dia
seguinte, 18/09/2013, o presidente do SAAEC,
Devanir Aparecido Rodrigues, ao levar ao
conhecimento a integralidade das reivindicações dos trabalhadores, solicitou que a administração superior suspenda de imediato as reposições de horas impostas unilateralmente (em
andamento e/ou programadas), já que estamos
em processo de negociação. A administração
da Anhanguera ficou de dar uma posição até o
dia 25/09/2013.

SAAEC EM
AÇÃO
INDIGNAÇÃO!

Os Auxiliares
entenderam que, ao atenderem de boa fé o
chamado da Instituição do Ensino para trabalharem além do horário normal nos dias solicitados, a empresa deve pagar o que lhes é de
direito, ou seja, de acordo com as leis trabalhistas, já que o “Banco de Horas” não estava
regular no sindicato da categoria.
Os funcionários que compareceram à
reunião manifestaram sua INDIGNAÇÃO com
as ações da administração superior da Instituição, pois não buscam a riqueza, mas a nobreza em dignidade do que lhes é de direito.

ESTAMOS EM LUTA!
Com efeito, o Sindicato está aqui para socorrer
e ajudar os trabalhadores ao procurar assegurar seus direitos, porém, ele não pode fazer
isso sozinho.
Saiba como você, caro trabalhador, pode
tomar decisões e praticar ações comprometendo-se com a justiça social para sairmos vitoriosos dessa luta, em favor da vida e da cidadania.

É HORA DE DECISÃO!

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
PERMANENTE
Dia: 27/09/13 (6ª feira) - 18h
Local: Sede Central do SAAEC
Rua Dr. Ricardo, 574 – BotafogoCampinas/SP

PAUTA:
1. Conhecer e votar a proposta e a forma de pagamento em dinheiro do “Banco de Horas” apresentada pela administração superior da Anhanguera
Educacional Ltda.,
2. Autorização para a Diretoria do SAAEC celebrar
Acordo e, em caso de rejeição da proposta de
pagamento em dinheiro do “Banco de Horas” da
Anhanguera Educacional Ltda. discutir os encaminhamentos e formas de lutas com objetivo de
alcançar as reivindicações da categoria.

