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CAMPANHA SALARIAL 2015-2016

Discurso das empresas
já está pronto:
crise, crise ...crise
Já dá pra
imaginar qual
será o discurso
dos patrões na
campanha salarial
2015/2016: como
vocês já sabem
estamos em crise,
blá... blá...blá e a
crise... e assim por
diante.

o Brasil passa por um momento de turbulência, que
há muito tempo não fazia
parte do nosso cotidiano.
Porém, gostaríamos de
questionar o “tamanho” da
crise. Será que as coisas
estão tão ruins como prega a
imprensa burguesa brasileira?
A cada boletim, vamos
analisar um item da economia brasileira. Vamos comparar o ontem com o hoje.

Para começar vamos
analisar o PIB (Produto
Interno Bruto).
A riqueza de um país é
medida pelo seu PIB.
O PIB representa a
soma de toda riqueza produzida pelo país.
Em 2000, nosso PIB era
de R$1.202.377 (trilhões).
Uma crise nesse período representava termos que tirar
a manteiga do pão. Com a

evolução do nosso PIB, que
em 2014 foi de R$5.521.256
(trilhões). Possuímos hoje
uma economia muito mais
forte. Somos a 7ª economia
do mundo, mais robusta e
diversificada do que há 14
anos atrás.
Por isso, não dá para
aceitar um discurso dos
patrões de “terra arrasada”.
Os números falam por si e
mais do que as palavras.

P

rovavelmente, a cada
dez palavras a serem
ditas pelos patrões,
nove serão “crise”.
Não podemos negar que

FONTE: IBGE

VAMSERVICE
COM A PALAVRA O
TRABALHADOR

“A Vamservice logística
atua na área da Aperam em Timóteo desde
01/06/2015. Nós funcionários da Vamservice
logística, achamos uma
injustiça trabalharmos
em ambiente com muita
contaminação, com poeira, carvão, muito sol e
etc. Todos nós somos exfuncionários da Delta Engenharia. Trabalhávamos
muito satisfeitos com o
salário, principalmente
com um valor de insalubridade de 40%, que daria
um valor de 300 reais
sobre o nosso salário. A
Vamservice hoje pegou o
contrato e não está pagando, dizendo que entre
esta data de experiência
exigiram a medição para
voltar a pagar este benefício, mas acho uma pouca
vergonha esperar 6 meses
pra receber uma coisa
que já era pra continuar
pagando. Deveria entrar
com a medição pagando
o benefício”.

LM ENGENHARIA

Plano de
saúde

USISAÚDE
No boletim anterior na
matéria sobre Plano
de Saúde da LM Engenharia faltou a palavra
“dependente”.
O plano individual é
R$86,02, caso queira
acrescentar um dependente ou mais, o plano
vai para R$130,00.

VAMSERVICE

Eleição da CIPA 2015

Inscrições começam hoje, 05

Hoje (05/08), inicia o processo eleitoral da gestão
da CIPA/2015.
Os trabalhadores da
Vamservice interessados
deverão fazer suas inscrições no escritório interno
da empresa no horário de
8h as 12h, e, 13h30 as
17h30, durante o período de 05/08 à 19/08. A
votação será realizada dia
04/09/15.
A CIPA é composta por
uma comissão
paritária
A Empresa indica 50% dos
membros, e os trabalhadores, via eleição, indicam

os outros 50%. A empresa
ainda indica o presidente
da CIPA e os trabalhadores
eleitos escolhem o vice
presidente.

A função dos representantes dos trabalhadores NA CIPA?
É denunciar as condições
de trabalho que comprometem a qualidade de vida
dos trabalhadores, além de
propor medidas que eliminem essas condições. Cabe
também aos representantes
participarem da apuração
dos acidentes, não deixando que os trabalhadores
sejam responsabilizados

por todos os acidentes, e
ainda, deixando claro, que
a educação, e não, a punição deve ser o proposto
sempre.
Por este caráter de luta de
classe é que o cipeiro tem
estabilidade no emprego.

Por isto companheiro,
na hora de votar pense
bem!
O voto não pode ser
por amizade, não pode
ser inconsciente e,
principalmente, não
podemos votar em quem
representa os interesses
dos patrões.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Trabalhadores não
estão cumprindo o prometido
Quando fomos procurados
por um grupo de companheiros preocupados com a
possibilidade de perderem
a aposentadoria especial,
fizemos várias reuniões e
decidimos, coletivamente,
pela contratação de um
escritório de advocacia em
Brasília.
Dos inúmeros trabalhadores que nos procuraram,
110 assumiram o compromisso de pagar um valor

individual de R$280,00,
dividido em 2 parcelas.
A primeira parcela, todos
os 110 pagaram, e repassamos o valor para o escritório Bento Muniz & Monteiro Advocacia. Isto ocorreu
em fevereiro/2015. Porém,
quando chegou o momento
de pagar a segunda parcela
de R$140,00 para cada um,
somente 39 companheiros
cumpriram com o compromisso assumido.

A dívida está aí, e precisamos quitá-la.
Sempre pautamos pelo respeito ao compromisso assumido, e nunca deixamos
de defender os interesses
dos trabalhadores.
Aguardamos os companheiros na tesouraria do
Metasita, para, imediatamente quitarmos a dívida
assumida por todos.
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