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Notícias da Campanha Salarial 2008 na Samarco

Metalúrgicos querem
reajuste acima de 10%
Empresa quer voltar pra

mesa só no dia 13/10
Enquanto isso chefia faz pressão e ameaças aos
empregados que resistem

O Sindimetal aguardou até
quarta-feira, dia 08, para que a
Samarco acenasse com uma
agenda de retorno à mesa de
negociação.
A empresa marcou para o dia
13, segunda-feira. O Sindicato
acredita que essa atitude é uma
estratégia para que a chefia
possa continuar trabalhando a
pressão sobre os empregados.

O Sindimetal aguarda uma
nova proposta da empresa,
pois os valores oferecidos
foram recusados. É hora de
a Samarco valorizar quem
produz.
Avisamos à Samarco e aos
trabalhadores que nós vamos
resistir até quando as reivindicações dos trabalhadores
forem atendidas.

Empregados da
Samarco recusaram
8,5% de reajuste e abono
de R$ 1,2 mil

Patrões já culpam crise nos
USA para não dar ganho real
Na negociação coletiva, os trabalhadores repõem
perdas, decorrentes da inflação, e conquistam
ganho real por terem batidos recordes de produção/
vendas e aumentado o lucro da empresa nos
últimos 12 meses.
Portanto, reivindicamos o que a empresa já ganhou.
Ou seja, o passado. O que vai acontecer daqui pra
frente não tem nada a ver com a nossa negociação.
Todo ano é a mesma coisa. Os
patrões arranjam uma desculpa
para não valorizar os trabalhadores. Fazem de tudo para não
mexer nos lucros das empresas
e repassar ganhos através dos
salários.
Esse ano, a CST já disse que
não vai dar ganho real porque
com a crise lá nos Estados Unidos (USA) terá prejuízos. E olha
que a crise ainda nem chegou

aqui. Mas a idéia dos patrões é
penalizar já.
Ora, o que estamos reivindicando é reajuste salarial e ganho
real baseado nos resultados já
obtidos pela Siderúrgica. Portanto,“não caia nessa conversa pra
boi dormir.”
E hora de lutar para melhorar
os salários e os benefícios sociais
dos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho.

Dia 03/10. Assembléia em que os empregados da Samarco
decidiram no voto secreto recusar a proposta patronal

Depois de sete rodadas
de negociação, os empregados da Samarco recusaram a proposta econômica
para fechamento do Acordo Coletivo 2008/2009.
A empresa ofereceu
8,5% de reajuste. A perda
com a inflação do período
é 7,15% (INPC). Ofereceu
também R$ 1,2 mil de abono, e outros reajustes nos
benefícios indiretos, como
auxílio creche, alimenta-

ção, escola e um aumento
de 5% na hora do adicional noturno.
Mas, isso não foi suficiente, já que “em dólares
americanos, o lucro líquido elevou-se em 16,9%,
US$516,7 milhões em
2007 e US$441,9 milhões
em 2006, o que representou o melhor resultado em
dólares da empresa desde
a sua criação”. (Extraído do
Relatório da Samarco).
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Samarco perde na assembléia e joga
sujo dentro da fábrica. Haja pressão!
Os empregados da Samarco precisam resistir.
Chefe é cargo de confiança da empresa e se presta
a esse tipo de atitude canalha. Ganha pra isso.
Todos os sociólogos são unâtomada e voltem atrás.
nimes em dizer que o capitalismo
Sindimetal não vai
tem uma grande capacidade em
aceitar pressão
se renovar para manter o poder
O Sindicato avisa à
de acumulação de capital. Porém,
Samarco que não volquando se trata de dividir essa acu- tará para a mesa com
mulação com a classe trabalhadora, ai, voltam as atitudes arcaicas
bla...
e inflexíveis.
blá... blá...

Exército de chefes
Mal acabou a apuração dos
votos na assembléia, em que a
empresa perdeu, começaram as
reuniões, o “tapinha nas costas”,
as ameaças. A empresa colocou
seu exército de gerentes, supervisores, diretores, encarregados
para fazer com que os trabalhadores se arrependam da decisão

blá.. blá..,
Blá...

Negociações na CST, Belgo e Sindifer
O Sindimetal está negociando com outras empresas e
sindicatos patronais. E é o mesmo chororô de sempre. Patrão
não gosta de colocar a mão no bolso. Mas a mobilização dos
trabalhadores é que faz a mudança, a diferença
Contratados
No Sindifer, as cláusulas sociais e de
condições de trabalho foram discutidas,
mas nada foi definido. A próxima reunião
será dia 14, terça-feira, em que os patrões
irão trazer propostas para essas indefinições. Na quinta-feira, dia 16, começamos
as discussões das cláusulas salariais e econômicas. Fique atento, pois iniciaremos
as assembléias, assim que tivermos uma
proposta decente para analisar.

07/10. CST quer o mesmo acordo de 2006

ArcelorMittal - CST/Belgo
A ArcelorMittal Tubarão (CST) iniciou as
propostas econômicas oferecendo reajuste
total das perdas pelo INPC + 1% (um por
cento) de ganho real. Para os trabalhadores
essa é a primeira proposta. O Sindimetal já a
recusou e haverá nova rodada na segundafeira, dia 13.
Na Belgo foram realizadas apenas três
reuniões, uma vez que a empresa vem negligenciando a negociação. A empresa cancelou outras três reuniões e as discussões estão

08/10. Com o Sindifer discussões são lentas
atrasadas. Além disso, do que foi discutido,
nada foi aceito pela empresa, que se esconde
atrás de um código de conduta, em que a
“conduta” atende somente aos interesses

patronais. Temos reunião no dia 9/10.

a mesma proposta. A recusa dos
trabalhadores é definitiva.
Por isso, a pressão da chefia não
vai adiantar nada. O Sindimetal
não colocará para avaliação da
Assembléia a mesma proposta já
descartada pela categoria.
Seria sensato que a Samarco
agisse com ética, respeitando a
decisão dos trabalhadores, reconhecendo que a categoria merece
mais, muito mais.
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