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Grupo 19 empurra
reajuste até
2012
perto do
próximo Carnaval

Campanha
Salarial

Patrões propõem 4,53% agora (retroativos à data-base) e mais 1% só em fevereiro de 2013
A falta de interesse em negociar, demonstrada pelo
Grupo 19 em todas as quatro reuniões anteriores, se manifestou novamente no encontro de negociação realizado
nesta quinta-feira com o Sindmon-Metal. Os patrões
apresentaram proposta de reajuste de salários de 4,53%,
a ser aplicado este mês, retroativo a outubro, e mais 1%
somente em fevereiro do próximo ano. O piso salarial
teria o mesmo percentual.
Lamentações quanto a “crise” e dificuldades dominaram o discurso dos empresários, que nem quiseram
considerar que a inflação do período (outubro/2011 a
set/2012) foi de 5,58%. Não consideraram também que
a choradeira não resiste a um olhar para o patrimônio
de suas empresas, a cada dia melhor.
O patronato prefere tratar os trabalhadores, que produzem a riqueza, como se fossem apenas um peso a ser
empurrado para os lados. Por isso, além de recusarem
aumento salarial digno, negaram discutir contratação
de plano de saúde para os funcionários. A PLR também

foi deixada de lado.
O Grupo 19 agendou mais uma reunião para a próxima quarta-feira, dia 14. No entanto, de nada adianta
alongar discussões sem mobilização dos trabalhadores,
que precisam estar dispostos, inclusive, a suspender
atividades, se necessário.
Essas empresas abusam de horas extras e precisam
de um recado à altura.

ESTEJA ATENTO E PRONTO.
APÓS A PRÓXIMA
REUNIÃO,
ASSEMBLEIA.
Hora de solução!
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