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CET-SANTOS

ANO NOVO, NOVAS LUTAS!
CAMPANHA SALARIAL 2015/17

Companheiras e companheiros, iniciamos 
mais um ano e as perspectivas não são nada 
animadoras para a classe trabalhadora.

Chegam notícias de aumento nos preços dos 
serviços, impostos, juros e transportes, 
ataques dos governos aos direitos dos 
trabalhadores e aposentados e, somando-se 
a isso, a inflação pressionada  pelo custo da 
alimentação vem subindo e, o pior de tudo, 
querem que nós trabalhadores paguemos 
pela crise.

Os governos, os patrões, a mídia, propagam 
um discurso que em 2015 teremos que  
“apertar os cintos” e nos prepararmos para o 
pior cenário, mas querem, na verdade, 
institucionalizar o arrocho e passar a ideia de 
que não existe outra alternativa  senão a 
resignação e o sacrifício.

Mas nós queremos mostrar que existe um 
outro modo de ver as coisas, um outro  
caminho a seguir, que é o caminho da luta, 
porque só as categorias que lutam 
conseguem melhorias.

Aqui em Santos, que segundo dados do IBGE, 
temos o 14 ° PIB municipal do país, 
afirmamos com clareza que dinheiro existe, a 
questão são as prioridades.

O que não dá é continuarmos convivendo  
com baixos salários e péssimas condições de 

COM O SINDVIÁRIOS VOCÊ NUNCA ESTARÁ SOZINHO

FORTALEÇA NOSSA LUTA

FIQUE SÓCIO DO SINDVIÁRIOS

trabalho, com uma ameaça constante de 
terceirização de muitas atividades e o 
gritante sucateamento da Cia.

Esta situação também é persistente no 
funcionalismo público, trabalhadores da 
administração direta estão tendo suas 
condições precarizadas, enfrentam o 
problema das O.Ss (terceirização) e vêem 
constante ameaça aos seus direitos.

Por isso o Sindviários acredita que neste 
momento que estamos iniciando nossa 
Campanha Salarial 2015  será importante 
unirmos forças com todos os servidores e 
trabalhadores das Cia. Municipais na 
defesa do serviço publico, contra a 
terceirização e pela valorização dos 
trabalhadores.

Estaremos realizando reuniões com todos 
os setores da Cia para prepararmos nossa 
pauta de reivindicações visando o ACT 
2015/17,fiquem atentos as datas.
Somente a luta muda a vida!
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