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TÍQUETE REFEIÇÃO: EMPRESA PROPÕE 
VALOR FACIAL DE R$ 27,82

A nossa reivindicação representa um estudo feito em 
várias capitais. O custo da alimentação fora de casa 
aumentou absurdamente. Apesar de a empresa ter 
demonstrado o entendimento dessa realidade, propondo 
um reajuste diferenciado, ainda está longe do necessário. 

PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO 

Esse  é um de nossos eixos de campanha, pois 
estamos vendo cada vez mais a decadência de nossa 
assistência de saúde nos últimos anos, mas a resposta 
da empresa é sempre a mesma: "estamos fazendo 

Entregamos à Datamec uma pauta com várias 
propostas novas e mudanças de algumas, mas a 
empresa negou a maioria. É muito importante 
trabalhar esses avanços nas cláusulas sociais e, por 
isso mesmo, pretendemos pressionar a empresa para 

rever essa posição.
O caminho pra isso nós já conhecemos: é nossa 

mobilização! Já demonstramos nossa força e, por isso, 
convocamos a todos e todas a participarem ativamente 
dessa campanha salarial!

EMPRESA DIZ NÂO À MAIORIA DAS CLÁUSULAS SOCIAIS DE NOSSA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

MOBILIZAR PARA AVANÇAR!

estudos sobre a situação". Afirmamos que não há mais 
como esperar, temos que resolver agora, pois esse item vai 
ser de importância vital para o fechamento de nosso 
Acordo neste ano. Exigimos qualidade e um atendimento 
digno. Chega de enrolação! Solução já!

PISO SALARIAL DE R$ 1.165,00

Esse debate é importante, pois o piso  praticado hoje 
pela Datamec está abaixo da maioria dos acordos 
coletivos nacionais. Entendemos a importância da 
recomposição dos pisos como fator importante para a 
nossa negociação. Reajustá-lo pelo índice solicitado não 
vai conseguir recompô-lo. Queremos uma proposta 
diferenciada para essa reivindicação.

15 DE JUNHO É DIA DE MOBILIZAÇÃO!

Todos devem trabalhar com o adesivo 
da campanha! Chega de descaso! 

Queremos respeito e reconhecimento!
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