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Campanha Salarial 2008-2009

Reunião na DRT
Intermediadora faz proposta.
Mas, são os trabalhadores quem decidem
Na segunda
reunião de
intermediação da
DRT, conduzida
pela Chefe da
Seção de Relações
do Trabalho,
Drª. Alessandra
Parreiras Fialho,
a intermediadora
fez uma proposta
a ser levada a
apreciação e
deliberação dos
trabalhadores
em assembléia a
ser realizada na
próxima terçafeira, 02/12.

A

condição para que a
proposta fosse feita
era que os representantes dos trabalhadores,
que estavam presentes
na reunião, se comprometessem em defendê-la.
Aceitamos, deixando claro
conforme consta na ata da
reunião, que o poder de
aceitar ou não a proposta
pertence aos trabalhadores.

graça. Apenas cerca de
600 companheiros deram
importância à campanha
salarial, participando das
assembléias.
Os frutos produzidos
até agora são méritos
destes companheiros que

não se entregam.
Esperamos que os demais trabalhadores se encham de brio, de vergonha
na cara, e encham a casa
do trabalhador para decidirem sobre o andamento
da campanha Salarial.

Data-base
Como a data-base encerra
no dia 30, domingo, solicitamos à ArcelorMittal a
extensão da mesma até o
dia 03, quarta-feira.

Apatia
Esperamos que na assembléia que será realizada
na próxima terça, 02, a
categoria dê o ar de sua

Até quando vai ficar
levando porrada?
Até quando vai ficar sem
fazer nada?
Acorda peão!

Assembléia
Convocamos todos trabalhadores da ArcelorMittal, sócios do sindicato ou não sócios que pagaram o Imposto
Sindical em nome do METASITA, para assembléia nesta terça-feira, 02 de dezembro, para analisarmos e deliberarmos
sobre a contraproposta apresentada pela ArcelorMittal. Para que todos possam participar, os horários das
assembléias em primeira convocação serão às 7h, 12h50, 15h e 17h30 e em segunda convocação serão às:

7h30, 13h, 15h30 e 18h.

CAMPANHA
SALARIAL 2008/2009

BRASIL

Negociação da COMIT

Sindicais para debater a crise
Representantes do METASITA estiveram
presentes

trabalhadores da ArcelorMittal para depois oficializar uma proposta.
Uma nova reunião foi
marcada para dia 03/12,
às 14h30.

Calendário de negociações
Veja quando é que o METASITA voltará
a se reunir com o seu patrão.

Negociação
SOBREMETAL,
Multiserv,
LOMAE, CRC
Engenharia e
RECMIX

O

s trabalhadores
dessas empresas
estiveram reunidos em assembléia no
auditório do METASITA,
ontem, 26, para avaliar e deliberar sobre
a contraproposta das
empresas.
Até o fechamento desta
edição a assembléia não
havia terminado.

USIMINAS
Contraproposta
da Usiminas é
rejeitada

A

proposta apresentada pela Usiminas em reunião de
negociação acontecida
na última sexta-feira,
21, foi levada à apreciação dos trabalhadores
em assembléia corrida na
segunda-feira, 24.
Cerca de 1.500
trabalhadores (segundo
a imprensa) e 4.000
(segundo o sindicato)
participaram e rejeitaram a oferta de:

• Reposição das perdas
pelo INPC 7,26%;

• Abono: R$1.000,00
(para jornada fixa) e
R$500,00 para os demais trabalhadores;

• Retorno de férias: 20
dias sobre remuneração
(salário base + vantagem pessoal).
A data-base está garantida até o dia 29/11.
Expediente

O

s companheiros
Carlos Vasconcelos (Presidente) e
Gildásio (Secretário Geral),
juntamente com representantes das centrais sindicais
brasileiras, participaram na
quarta-feira, (26), em Brasília
de uma reunião convocada
pelo Presidente Lula para
debater a crise. Para sindicalistas, um dos principais
problemas da economia está
na alta de crédito ao consumidor, apesar de o governo
ter colocado dinheiro em
circulação.
Na oportunidade, o ministro da
Fazenda, Guido
Mantega, fez uma
exposição da situação econômica do
país.
Esta semana
os dirigentes das
centrais, CUT,
Força Sindical e outras, formalizaram documento
que foi entregue ao presidente Lula. O documento
diz que as Centrais propõem,
nesse momento de crise, o
resgate dos principais pontos
que orientaram a construção
da Agenda dos Trabalhadores pelo Desenvolvimento,
tendo como prioridade absoluta, medidas voltadas para a
geração de emprego e renda.
E prossegue: “O movimento sindical brasileiro pretende
preservar o caminho do crescimento. Diante dos riscos de
desaceleração da atividade
econômica, apoiamos o teor
das medidas emergenciais
tomadas pelo governo. En-

tretanto, consideramos que
são necessárias a adoção de
políticas e medidas de contrapartidas sociais que visem
a proteção dos trabalhadores
e da população pobre.”
O documento finaliza afirmando que: “Reconhecemos,
ademais, que a superação
mundial da crise vai depender de uma nova arquitetura do sistema financeiro
mundial. A desmontagem da
especulação financeira cobra
um preço alto daqueles que
não fizeram parte da festa
dos ganhos fáceis.
O Brasil terá
voz decisiva
na construção
desse novo arranjo
internacional se for
capaz de propor
uma agenda
viável para o
enfrentamento
da pobreza e
da concentração
de renda. Em parte, isso
está em curso no nosso
país. Mas, é preciso avançar
muito mais. O Movimento
sindical dos Trabalhadores
está pronto a exercer papel
ativo e ser importante referência na construção desta
nova ordem econômica e
social. Enfrentar a especulação financeira, controlar
os fluxos de capitais, tributar
com justiça e, sobretudo,
reforçar as políticas sociais
que garantam a inclusão de
todos, fazem parte dessa
agenda para viabilizar a superação da crise na direção
que interessa aos trabalhadores e ao povo”.

Prioridade
é gerar
emprego
e renda

METASITA Sind. dos Trab. Metalúrgicos de Timóteo e Cel. Fabriciano
SEDE: Avenida Monsenhor Rafael, 155, Tiimirim/Timóteo/MG Cx. Postal: 17 Cep: 35.180-312 Fone: 3849-9100 9101 / 9102
SUBSEDE: Av.: Magalhães Pinto, 1261 - Giovannini/Cel.Fabriciano Cep: 35.170-000 Fone: 3841-3909
Site: www.metasita.org.br
E-mail:secretaria@metasita.org.br - imprensa@metasita.org.br
Resp.:Diretoria do METASITA Tiragem: 4.200 exemplares

Não jogue este informativo em via pública

O

correu reunião com
a COMIT ontem,
onde os representantes da empresa afirmaram que irão aguardar o
final das negociações dos

Lula convida centrais

