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A pior proposta do Brasil
Mas é o trabalhador que decide
A reunião de
negociação entre
o METASITA e
a ArcelorMittal
durou 10 horas
(14h às 24h).

D

e 14h às 19h a
direção do METASITA defendeu uma
contraproposta à proposta
feita pela empresa e rejeitada pelos trabalhadores
por 96% na assembléia da
terça-feira, 28. O companheiro Carlindo, economista do DIEESE apresentou
os números da economia
nacional, crescimento da
indústria, ganhos de produtividade, etc.
Em seguida apresentamos os bons números
da Empresa. Fizemos uma
comparação entre os resultados de 2006 e 2007 e
ainda os resultados do 2°
semestre de 2008.
Os negociadores patronais pediram um tempo. Porém, foi feito um
intervalo de 15 minutos e
às 20 horas a reunião foi
retomada.
Apresentaram então, a
pior proposta do Brasil.
Um novo tempo foi

dado, desta vez a pedido
dos trabalhadores. Retomamos os debates e às 22
horas a reunião foi encerrada com o compromisso
de levarmos a proposta da
Empresa para apreciação
dos trabalhadores.
RAPIDINHA
Durante 5 horas
defendemos a proposta
dos trabalhadores e os
negociadores da Empresa
gastaram apenas 45 minutos para analisar nossos
argumentos e elaborar
uma proposta.
QUEREM ENGANAR A
QUEM “CARAPÁLIDA”
A proposta que vamos
levar à assembléia já estava pronta. O que aconteceu na última reunião não
passou de um mero teatro.
Estão fingindo que negociam. Ganhando tempo.
Dando uma de difícil.
A PIOR PROPOSTA DO
BRASIL
Esta é simplesmente a
pior proposta apresentada
por uma empresa no Brasil. A desculpa utilizada
pela ArcelorMittal é a “crise”. Mas será que a “crise”
só vai afetar a ArcelorMittal de Timóteo? Em João

Monlevade ofereceram
2,77% de aumento real e
R$5.400,00 de PLR, em
reunião na última quartafeira, 29. Fala sério!
UMA QUESTÃO DE
RESPEITO
A crise que estamos
enfrentando não é de
produção. É de respeito.
A frieza do trabalhador
em relação ao processo
negocial; O fato dos companheiros só perguntarem
por dinheiro; A presença
aquém do necessário nas

assembléias deu à empresa
um sentimento que a categoria não vai se mobilizar,
aconteça o que acontecer.
Nem os vigilantes
terceirizados foram contratados este ano, tal é a
confiança da empresa na
apatia da categoria. Como
trabalhador não ganha
nada, mas conquista, e a
empresa não vê disposição
dos trabalhadores em ir à
luta pelos seus direitos,
se sentem à vontade para
fazer a pior proposta do
Brasil.

ASSEMBLÉIA QUARTAFEIRA, 5 DE NOVEMBRO
Convocamos todos
trabalhadores da
ArcelorMittal, sócios
do sindicato ou não
sócios que pagaram o
Imposto Sindical em
nome do METASITA para
assembléia nesta quartafeira, 05 de novembro,
para analisarmos e

deliberarmos sobre
a contraproposta
apresentada pela
ArcelorMittal, na reunião
de negociação acontecida
na quinta-feira, 30.
Para que todos possam
participar, os horários da
assembléia serão as 7h30,
13h, 15h30 e 18h.

Está nas nossas mãos!

CONFIRA NO QUADRO ABAIXO COMO ANDAM
AS NEGOCIAÇÕES PELO BRASIL AFORA.

METALÚRGICOS DE JOÃO MONLEVADE - Data-base: 1° outubro
Proposta da empresa: INPC (7,04%) + aumento real 2,77% + PLR R$5.370,00
FONTE: DIEESE e sindicatos representativos das categorias

VAMSERVICE:
empresa apresentou a proposta à pauta
de reivindicações, que
consiste somente na
aplicação do índice
INPC (expectativa de
7,1%) sobre o salário,
piso salarial, cesta
básica e PLR.

A

Expediente

Convocamos todos trabalhadores da VAMSERVICE,
sócios do sindicato ou
não sócios que pagaram
o Imposto Sindical em
nome do METASITA, para
participarem da assembléia, dia 04/11, terçafeira, nos horários 7h30,
13h, 15h30 e 17h30.
METASITA Sind. dos Trab. Metalúrgicos de Timóteo e Cel. Fabriciano
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Assembléia, amanhã, 04/11 (terça-feira)

