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UNIDOS PARA VENCER SEMPRE!

CAMPANHA SALARIAL 2020/2021
O Sindicato dos Oficiais Marceneiros de SP Convoca os Trabalhadores das 

empresas Duratex / Eucatex para Assembleia de Avaliação da Proposta Patronal
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Trabalhadores e trabalhadoras:
informamos que todas as ativi-
dades do sindicato, inclusive as 
assembleias estão sendo reali-
zadas com os devidos cuidados 
na prevenção contra a dissemi-
nação do Covid-19. 

      É de conhecimento de todos, que desde no-
vembro do ano passado quando aprovamos a 
pauta de reivindicação, o Sindicato vem discu-
tindo com o patronal as nossas reivindicações, 
neste período realizamos alguns contatos por 
telefone, duas reuniões on-line, nas quais encon-
tramos muita dificuldade devido o momento 
que estamos passando por conta da pandemia 
do covid-19.  
     O sindicato Patronal se apegou a isso para de-
fender que não é hora das empresas aumenta-
rem os custos com a mão de obra, já que neste 
período de crise o objetivo foi garantir a manu-

tenção do emprego dos seus colaboradores.  
     Mesmo diante da posição patronal mantive-
mos o tempo todo a postura de defender os 
direitos dos trabalhadores, mostrando a perda 
que vem tendo no seu poder aquisitivo nos últi-
mos meses por conta aumento do custo de vida. 
Por fim, o sindicato patronal deu por encerrada 
as negociações, apresentando uma proposta 
para ser levada a apreciação da categoria para a 
renovação da convenção coletiva de trabalho 
deste ano.

QUEM LUTA
CONQUISTA!

Todos os trabalhadores e trabalhadoras das 
empresas Duratex e Eucatex tem um importan-
te compromisso nos dias 15 e 20 de Janeiro: 
participar da assembleia convocada pelo sindi-
cato para avaliar a proposta apresentada pelo 
Sindicato Patronal (Sindifibra) e as empresas 
para a renovação da convenção coletiva de tra-
balho 2020/2021. 

As assembleias acontecerão nas respectivas 
empresas, sendo, na Duratex dia 15/01 às 10h00 
de forma on-line com link a ser informado ante-
cipadamente pela empresa à todos os funcio-
nários. Em 20/01 às 10h00 na Eucatex, neste 
caso a empresa vai definir e avisar antecipada-
mente os trabalhadores, se a assembleia será  
será on-line ou presencial.


