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VEM AÍ A

CAMPANHA
SALARIAL 2015
Estamos dando o pontapé inicial na Campanha Salarial deste
ano, com a convocação de uma Grande Assembleia, o momento
privilegiado para discutirmos as reivindicações e darmos início
à preparação para as negociações.

ossa primeira Assembleia da Campanha Salarial
2015/2016 será no dia 28 de março (sábado), dando
início oficial à Campanha deste ano com a discussão
da Pauta de Reivindicações a ser apresentada ao setor patronal, das estratégias de mobilização e negociação, assim como
das formas de sustento da entidade.
Com certeza, vamos mais uma vez ter casa cheia, para
podermos tomar as decisões necessárias sobre qual será o
índice de reajuste salarial e de aumento real que reivindicaremos, e também sobre o valor da PLR – Participação nos
Lucros e Resultados.

ASSEMBLEIA SERÁ
MARCO INICIAL

Além disso, vamos debater também as formas de mobilização para aumentarmos os benefícios para a categoria, buscando a conquista dos Pisos Salariais para todas as funções e
a implantação do Convênio Médico e Odontológico gratuito e
do Convênio Farmácia.
Ajude a esclarecer seus colegas de trabalho e a divulgar a
Assembleia. A participação de todos é fundamental para demonstrarmos claramente ao setor patronal a força da nossa
união e determinação em torno do objetivo de melhorarmos
ainda mais nossos salários e benefícios.
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Palavra do Presidente

QUEREMOS SOLUÇÕES

S

PARA A CRISE

ão evidentes os sinais de que a economia brasileira já está inserida
num quadro de crise, de características recessivas.
Logicamente, os diversos setores da sociedade brasileira – do governo aos empresários, passando por políticos e trabalhadores – discutirão essa questão, tornando-a um dos principais temas do debate
político no próximo período.
Nós, do Sindlog, também participaremos desse debate. Entretanto,
não podemos esquecer que, em nossa posição de sindicalistas, temos que
cobrar principalmente que sejam tomadas medidas que apontem para
melhorar e apresentar soluções para esse momento difícil.
Para nós, algumas coisas já estão claras:
1) A crise é econômica mas também é de credibilidade e a sociedade
brasileira quer o fim da corrupção e a punição dos envolvidos nas
maracutaias;
2) É preciso que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário se
empenhem em preservar a cadeia produtiva, os empregos e o poder
de compra dos brasileiros;
3) O setor de transportes não pode, como em outras ocasiões, ser
um dos mais penalizados pelos efeitos da crise e das políticas
governamentais.
Para auxiliar e garantir essas questões, estamos dispostos a trabalhar
ainda mais, sem poupar esforços para discutir, negociar e mobilizar.

Nosso Presidente forte, Moacyr Firmino cobra para que sejam
tomadas medidas cabíveis em caráter de urgência, que apresentem
soluções que venham de encontro com o setor de transporte, pois a
categoria não pode ser penalizada com esse quadro de crise economica.

Um grande abraço de Moacyr Firmino

SERVIÇOS QUE O SINDICATO OFERECE
Departamento Médico
Clínico-Geral e Pneumologia
Drª Isabela Correia Silvestri
3ª Feira das 8 às 12h
4ª Feira das 13 às 17h
5ª Feira das 8 às 12h
Dermatologia
Drª Nathalia Baldi Mosqueira
Sexta das 8 às 12h
e das 13 às 15h

Departamento Jurídico
Na Sede, de Segunda a Sexta-feira
das 9 às 17h
Conciliação Prévia
Na Sede, às Quartas,
informações do
Jurídico com Cristina

Unidade II
Rua Conselheiro Moreira de Barros, 94
Santana
Fone (11) 3934-4100
Retirar guias na Sede do Sindicato

Drª Renata S. Chiarada
2ª Feira das 8 às 12h
e das 13 às 17h
4ª Feira das 8 às 12h
e das 13 às 17h
Drª Cláudia F. J. Arruda
3ª Feira das 8 às 12h e das 13 às 17h
6ª Feira das 8 às 12h e das 13 às 17h
Dr. Ricardo Castanheiro Perrella
5ª Feira das 8 às 12h e das 13 às 17h

Ginecologia
Drª Gilvanira C. Torres Soares
Quinta das 13 às 17h
Análises Clínicas e
Medicina Diagnóstica
Presecor
Unidade I
Rua Bonifácio Cubas, 399
Freguesia do Ó

Departamento Odontológico

conquista@terra.com.br

Convênios com
Faculdades e Cursos
Informações
fone (11) 3228-7234

Oftalmologia
Clínica de Olhos A.S
Rua Aurora, 858 - 6° andar - conj. 61
Centro / SP – Fone (11) 3331-5152
Retirar guias no Sindicato com
Liane ou Divânia

NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!

