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Vespasiano - Na sede do Sindicato
Lagoa Santa - Na portaria da empresa Simplex

São José da Lapa - Na Praça Dumas Chalita  
Confins - Na portaria da Mecânica Confins Ltda.

Campanha Salarial 2012

A campanha sala-
rial deste ano terá 
duas característi-

cas. Destaque para a luta 
por questões econômicas, 
pois as cláusulas sociais 
foram negociadas por dois 
anos, o que possibilita o 
aprofundamento dos de-
bates sobre problemas es-
pecíficos nas empresas.

Então companheiros é 
muito importante que to-
dos se unam e participem 
das manifestações massi-
vamente para pressionar 
os empresários desde o 
inicio da nossa campanha 
salarial.

Precisamos demonstrar 
organização, mobilização 
e participação na nossa 
campanha salarial. Mesmo 
sabendo que as empre-
sas tiveram crescimento 
na produção, nas vendas 

e, consequentemente nos 
seus lucros, teremos mui-
tas dificuldades. 

Portanto, os trabalha-
dores devem se envolver 
na luta. A conjuntura in-
ternacional é desfavorá-
vel economicamente, pois 
os países desenvolvidos 
atravessam um período 
difícil. Então só alcançare-
mos um resultado positivo 
caminhando juntos e com 
os trabalhadores apoian-
do as decisões da direção 
do Sindicato.

Este é o alerta que faze-
mos, pois os patrões vão 
tentar dificultar as nego-
ciações com os argumen-
tos de sempre. Mais uma 
vez eles devem culpar a 
economia e lamentar, cho-
ramingar que os negócios 
estão ruins.

Pois bem companhei-

ros, a inflação que corrói 
o nosso salário e reduz o 
poder de compra dos tra-
balhadores é igual para to-
dos e precisamos manter 
a valorização dos salários.

Os patrões sempre vão 
buscar meios para lucrar 
a qualquer custo com polí-
ticas atrasadas, utilizando 
a pratica abusiva das ho-
ras extras, terceirizando, 
quarteirizando, trabalha-
dores sem carteira assi-
nada, exercendo múltiplas 
funções, PJ, importações 
da China e redução da 
massa salarial, ou seja, 
demitindo quem recebe 
mais e contratando outros 
trabalhadores com salá-
rios menores. Artimanha 
para lucrar é o que não 
falta, pois o que eles que-
rem é um lucro cada vez 
maior.

Todos à luta!

Reposição integral 
da inflação

Aumento real 
nos salários

Abono 

Valorização dos 
pisos salariais

Jornada de 40 
horas semanais

Organização por 
Local de Trabalho

Nossas 
reivindicações

AssembLeiA  GeRAL
Para discussão e aprovação da pauta de reivindicações

Dia 31 de agosto, às 17h, em 1ª chamada e 17h30 em 2ª chamada
Participem, não deixem que outros decidam por você!
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empossada a nova diretoria do sindicato
Com ato solene, missa e uma 

grande festa no Parque de Ex-
posições Risoleta Tolentino Neves, 
foi empossada a nova direção do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Ves-
pasiano e região, eleita para o perí-
odo 2012- 2015.

Foi uma jornada inesquecível, 
onde não faltou emoção, música, 
diversão, churrasco e merecidas 
homenagens. Os metalúrgicos de 
Vespasiano, Lagoa Santa, São 
José da Lapa e Confins puderam 

passar um dia bastante agradável 
na companhia de amigos e familia-
res.

O evento também serviu para 
apresentar a categoria e a socie-
dade em geral, a nova diretoria do 
Sindicato, que assume com o com-
promisso de lutar por mais avanços 
e conquistas para os metalúrgicos 
da região.

Valeu companheirada! A festa foi 
muito boa, mas agora vamo que 
vamo porque a luta continua!

Agora é trabalhar a todo vapor
Vale destacar que 

apesar de contar 
com dirigentes ex-
perientes, esta nova 
direção do Sindicato 
tem como principal 
característica, a reno-
vação. São compa-
nheiros com “sangue 
novo” que chegam 
para acrescentar gar-
ra e disposição na nossa luta. 

Inclusive, a diretoria recém empossada não perdeu tempo e já co-
locou a “mão na massa”. Na semana passada realizaram a primeira 
reunião onde foram definidas as diretrizes que irão nortear as ações 
da nova diretoria. 

Companheiros, a festa passou e agora precisamos unir forças para 
conquistar a vitória nesta campanha salarial 2012. Vamos lá, juntos 
somos fortes!

Companheiros, vamos 
fortalecer a nossa luta! 
Fique sócio! Fique forte!


