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TRABALHADORES EM PESO
REJEIT
AM
O ARR
OCHO
REJEITAM
ARROCHO

CATEGORIA
Nascimento
coordena as
negociações
coletivas.

COMP
ANHEIR
OS
COMPANHEIR
ANHEIROS

PÁRA

Os trabalhadores lotaram a assembléia realizada em frente ao SINDÁGUA e em
todo o Estado, repudiando a proposta de arrocho salarial da direção da empresa. A
categoria firmou posição de não arredar pé de ter as perdas de 19,36% do INPC
repostas nos salários.
Ninguém está disposto em trocar um reajuste que recupere o poder real de
salários por uma "Gratificação" de valor variável conforme índices de medição muito
ao gosto dos patrões. Não há como esquecer os altos índices de inflação e um acordo
sem repor perdas só poderia leva nossas famílias para condições miseráveis de
sobrevivência.
A COPASA radicaliza em sua posição de insistir com o GDI, sem antes repor as
perdas e esta posição autoritária acabou levando toda a categoria para um
movimento forte para impedir que nossos salários sejam reduzidos.

INDIGN
ADOS
INDIGNADOS

A insistência da direção da Copasa em implantar a GDI
desconsiderando a necessidade de satisfazer antes condições básicas
e, ao contrário, propondo fazer cortes, trouxe clima de profunda
indignação em toda a estrutura da empresa. A "forma DIFERENTE
de negociar" é a imposição, o autoritarismo e a total falta de
compromisso com o futuro da empresa, que seria penalizada com
trabalhadores sendo obrigados a um desempenho desproporcional ao
tamanho dos salários arrochados. Confira o estrago que os "homens
de Brasília"tentam jogar nas costas dos trabalhadores.
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MOBILIZAÇÃO

VIST
A EST
A CAMISA
VISTA
ESTA
Já estão à disposição dos
trabalhadores as camisas da
Campanha Salarial 2003, com
o mesmo modelo dos cartazes
e botons. A utilização da
marca de nossa campanha é
importante para nossa
demonstração de força e
defesa dos nossos direitos e
salários dignos.
Adquira sua camisa!
Associado R$ 5,00 e não
associado R$ 7,00 (cada).

