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Negativa
da empresa:
Mais uma questão
de pirraça, do que
econômica.

Todos os diretores do
METASITA que estiveram
na reunião ocorrida na
última quarta-feira,
01/06, quando os
donos do RH, disseram
“NÃO” à todas as nossas
reivindicações da
Campanha Salarial de
Emergência, saíram com
a impressão de que a
resposta tinha mais a ver
com revanchismo, do
que com incapacidade da
empresa de desembolsar
qualquer quantia.
Se preocuparam mais
em falar da negativa
dos trabalhadores
em aceitar reduzir os
salários, do que, em
mostrar as razões,
pelas quais, a empresa
estaria impossibilitada
de fazer as antecipações
reivindicadas pelos
companheiros.
No tom da voz, o
sentimento era de
revanche. Da satisfação
em dizer um não aos
trabalhadores.
Ainda, segundo os donos
do RH, a produção no
1º semestre teria ficado
em torno de 56%, se
comparado com o que
foi produzido em 2008,
o melhor ano da história
da Empresa. Esta fala
por si só mostra que
existe dinheiro em
caixa. O que não existe é
disposição de passar aos
trabalhadores, a parte
que lhes cabe, pelo que
produziram.
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Assembléia amanhã
Acorda peão! Reaja peão!
Está em suas mãos.

C

onvocamos todos
os trabalhadores
da ArcelorMittal,
interessados na Campanha
Salarial de Emergência,
para assembléia nesta
quarta-feira, nos
horários tradicionais:
7h30, 13h30, 15h30
e 18h, em segunda

convocação, para
analisarmos a resposta
da ArcelorMittal à nossa
pauta de reivindicações.
Se algum companheiro
espera receber algum valor
de antecipação de PLR, é
bom que, além de se fazer
presente, convença aos
que estão acomodados, a

também participarem.
Casa vazia, significa o
fim da negociação.
Casa cheia é a
única possibilidade de
conseguirmos, como os
demais trabalhadores do
grupo ArcelorMittal do
Brasil colocar as mãos na
PLR em que temos direito.

7h30, 13h30, 15h30 e 18h

Só existe crise
em Timóteo?

A

s plantas da
ArcelorMittal
em Piracicaba,
Cariacica, Sabará, Osasco,
Itaúna e Teixeira de
Freitas já anteciparam as
PLR’s deste ano.
Os valores antecipados
foram de R$1.300,00, com
o acerto de receberem
em Dezembro mais
R$1.500,00.
As Plantas de João
Monlevade, Juiz de
Fora, BH/Contagem e
Vespasiano recusaram o
mesmo adiantamento, por
não concordarem com os

termos do acordo.
DIEESE
Segundo um balanço
divulgado pelo DIEESE,
no transcorrer dos cinco
primeiros meses do ano,
o SAS-DIEESE (Sistema
de Acompanhamento
de Salários) analisou
o resultado das
negociações salariais
de 100 categorias em
todo o Brasil. A análise
dos reajustes de 2009
revela ligeira melhora
diante do ano anterior:
se em 2008, 89% das

negociações consideradas
asseguraram pelo menos a
recomposição das perdas
ocorridas durante a
data-base, em 2009, esse
percentual subiu para
96% das negociações. Por
conseguinte, o percentual
de negociações com
reajustes inferiores ao
INPC-IBGE passou de 11%,
em 2008, para 4%, em
2009.

Conclusão:
Só existe crise em
Timóteo.
Você acredita?

DENÚNCIA - CETUBOS

Socorro
Com a palavra o
trabalhador
Venho por meio deste, lhe
pedir que divulguem o
que está acontecendo na
CETUBOS.
A Empresa agora é
“ArcellorMittal Inox Brasil
Tubos LTDA” mas está
acontecendo tantas coisas
que desconhecemos estar
incluído no grupo do
Mittal:
1º - O nosso RH é em
São Paulo, então não
temos contato nenhum
com o RH. Sabem como
que recebemos nosso

contra cheque? Temos
que ir à sala do gerente
solicitar. Ai eu te pergunto,
isso não está errado? O
gerente não pode ter
acesso aos dados do contra
cheque como despesas,
rendimentos, gastos com
Associa, Copesita, pensão
alimentícia e outros dados
que só dizem respeito ao
RH e ao trabalhador, isso é
invasão de privacidade. Não
temos acompanhamento
de ninguém do grupo
Arcelor. Estamos largados.
Vários incidentes e até
mesmo acidentes graves
têm acontecido na área,
e parece que a direção da

Arcelor não vê que isso
está acontecendo dentro
do grupo. Não temos mais
Técnico de Segurança.
2º - Estamos trabalhando
praticamente 30 dias
por mês sem descanso, e
mesmo assim, vem faltando
horas no contra cheque.
Vocês podiam acionar o
Ministério do Trabalho para
fazer uma visitinha surpresa
na Cetubos e constatar
que essas denúncias são
verdadeiras.
Só o METASITA que pode
nos ajudar, porque não
confiamos no sindicato
que nós fomos forçados a
aceitar.
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Com a palavra
o trabalhador
Todos nós sabemos da
bagunça que virou a
vida do trabalhador e
da sua família depois da
imposição do turno fixo.
Após agradar
ansiosamente por uma
merecida folga depois
de 2 meses, sem saber
o que é folgar um
domingo.
Trabalhadores da
Aciaria estão revoltados
por terem que ir no
último domingo de
folga para participar do
treinamento de TPM.
Foram todos os turnos:
7/15, 15/23 e 23/7, várias
pessoas de “FOLGA”.
Tal atitude demonstra
claramente a falta de
respeito da empresa
com o trabalhador/
família. Excluindo-os,
ainda mais do convívio
social/familiar. São
ações como estas
que permitem a
funcionalidade dos
programas institucionais
da empresa. Custe o
que custar. Inclusive
o equilíbrio físico,
psíquico e emocional do
trabalhador e da família.
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