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Seguindo cartilha patronal,
Snel propõe arrochar vida dos
trabalhadores do livro de SP

O Snel, sindicato patronal nacional das editoras, impôs de INPC, com escalonamento por faixas salariais.
derrota e arrocho aos trabalhadores em todos os estados
Vejam só a vergonhosa proposta:
do país neste 2015. Mas aqui não!
Eles ganham dinheiro com nosso trabalho e suor, mas
pretendem humilhar a categoria em São Paulo. Estamos
em Campanha Salarial e não vamos admitir retrocesso.
Aqui, essa exploração não vai passar, porque nosso Sindicato
é de luta!
A terceira reunião entre SEEL e Snel, realizada dia 5 de
novembro, não avançou em praticamente nada. Usando e
abusando do mesmo blablablá da crise, eles colocaram na
mesa o indecoroso acordo fechado no Paraná (o mesmo
estado que revelou o inquisidor Sérgio Moro): fatiamento

• INPC integral de 9,88% para quem ganha até 5 mil reais;
• reposição de 7,41% para salários entre 5 e 10 mil reais;
• reposição de 4,94% para salários entre 10 e 15 mil reais;
• fixo de 450 reais para salários acima de 15 mil reais.

Ou seja, querem implantar aqui no estado de SP uma
distinção entre quem pode e não pode ter reposição
completa da inflação que nos corroeu de setembro de
2014 a agosto de 2015.
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Não podemos admitir a arbitrariedade dos patrões, que Senhores empresários do livro, não pedimos nada além
querem selecionar quem pode e não pode ter suas do justo!
perdas salariais de volta no bolso.
Trabalhamos para enriquecê-los e exigimos respeito.
Apesar de todos serem coletivamente responsáveis pela
produção, venda e distribuição do produto livro nas Lutamos por dignidade, contra o retrocesso.
empresas, já há distinções por tipo de trabalho e salários.
Não daremos um passo atrás!
Não vamos admitir diferenças também na hora de
reposição salarial. Todos trabalham duro e têm os
#tamojuntosnaluta
mesmos direitos.

A terceira reunião entre SEEL e Snel, realizada dia 5 de novembro, não avançou em praticamente nada. Usando e abusando do mesmo blablablá da crise,
eles colocaram na mesa o indecoroso acordo fechado no Paraná.
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Márcio José de Carvalho. Secretário
de Formação e Comunicação: Rogério
Chaves. Secretário de Sindicalização:
José de Arimar A. de Souza. Secretário
de Saúde e Meio Ambiente: Manoel
Severino S. Filho. Secretário de Cultura,
Esporte e Lazer: Leandro Júlio R. Dias.
Suplentes da Diretoria: Renata Alves
P. Santos, Alex Rodrigo Freire, Julio
César de S. Bellini, José Canário da Silva,
Elvis Nascimento da Rocha, Anísio Alves
dos Santos, Ricardo Xavier Nogueira,
Roberto Marques dos Santos. Diretores
de Base: Neri Emilio Stein. Conselho
Fiscal: Martha Lúcia M. Sanches,
Edival Andrade de Oliveira.
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