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CAMPANHA SALARIAL 2008/2009

Trabalhador não ganha, conquista

É

chegada a hora de
mais uma campanha
salarial. É o momento em que os trabalhadores vão por preço na sua
mão-de-obra. É hora de
cobrarmos nossa parte no
lucro que produzimos e que
enriquecem os patrões.
Infelizmente os trabalhadores da Emalto, ATF,
Metalminas, Valvifer, Mastec, ABC Tecnologia, RAMAC etc, não têm o que
comemorar.
As empresas estão
crescendo cada vez mais.
Os donos investem em
equipamentos, em novos
galpões, em tecnologia.
Porém, o trabalhador continua sendo tratado como
se não passassem de meros
acessórios das máquinas.

Somos desunidos, individualistas. Este comportamento nos fragiliza e
fortalece o patrão.
Se ao final das negociações, que vão acontecer
durante a campanha salarial, quisermos colher melhores condições de vida e
trabalho, salário digno e
respeito, temos que plantar união, solidariedade,
companheirismo.

Montagem da pauta de
reivindicações
Se tudo que começa
bem termina bem temos
que iniciar a campanha
salarial com o “pé direito”.
A montagem da pauta
de reivindicações é primeiro
passo. Quanto mais a pauta
refletir as necessidades dos

companheiros, mais eles se
organizarão para lutar por
suas reivindicações.
Por isso, queremos que
você dê sua sugestão para
a montagem da pauta.
Converse com seus com-

panheiros (as), sua família.
Anote sua reivindicação.
Amanhã, 05/09 (Sextafeira), estaremos nas
portas das fábricas recolhendo a opinião dos
companheiros.

Assembléia de aprovação da
pauta de reivindicação
No próximo dia 11/09, quinta-feira, estaremos realizando uma assembléia com os companheiros para,
após análise da categoria, aprovarmos a pauta de
reivindicações que será enviada ao sindicato patronal, SINDIMIVA, no dia 15/09.
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DENÚNCIAS
* ATF

Banco de
horas ilegal
Denúncias que chegaram
ao METASITA dão conta de
que na ATF os trabalhadores
foram obrigados a assinar um
documento aceitando o banco
de horas. Isto é ilegal! Quem
representa os trabalhadores
nas negociações coletivas é o
METASITA e nunca vamos
assinar banco de horas.
Denunciaram ainda que,
quando os fiscais do Ministério
do Trabalho vão até a Empresa

os funcionários são obrigados
a se esconderem, e,
esconderem as ferramentas de
trabalho. Pode deixar que a
Sub-Delegacia do Trabalho de
Ipatinga vai ser informada
destas irregularidades. Mais
que vergonha!

* MASTEC
Na Mastec a companheirada não está recebendo
insalubridade. O Fundo de
Garantia não está sendo depositado, e também a Contribuição Sindical não foi reco-

lhida. Está parecendo caso
de polícia. Pedimos aos companheiros para comparecerem à Caixa Econômica Federal e solicitarem o extrato
do Fundo de Garantia, e, em
seguida levarem-no para o
METASITA para que possamos tomar as medidas legais.

* VALVIFER
As reclamações da Valvifer
dão para encher uma lista.
São o pagamento de horas
extras por fora do cartão de
ponto, corte ilegal da cesta

básica com apenas 1 dia de
atestado e quando o trabalhador retorna de férias. Além das
questões trabalhistas existem
questões de segurança como
falta de extintor, um bebedouro
para mais de 100 trabalhadores, são apenas dois banheiros, e, com tanta gente usando-os as condições de higiene
ficam precárias, a ponte rolante está sem freio, etc, etc.
Temos a imprensão que se
um Fiscal do Trabalho visitar o
local, ele será fechado devido a
tantas irregularidades.
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Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE).
Em junho, a geração de
postos de trabalho na indústria brasileira cresceu
0,5% frente a maio, compensando assim o recuo
acumulado de 0,4% nos
dois meses anteriores.
Na comparação com
junho de 2007, a taxa de
crescimento foi de 2,8%,
mesma variação apurada
em maio.
Avaliando apenas o
desempenho do setor no
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As eleições municipais
estão correndo a todo vapor. o que não falta são
promessas por parte daqueles que querem ganhar a
qualquer custo. Uma vez
eleito a corrupção será sua
grande prática.
O METASITA convoca
todos os (as) trabalhadores
(as), para cerrar fileira na luta
contra as piores pragas existentes no nosso meio: o
corrupto.
Normalmente o alimento
preferencial do corrupto são
as verbas públicas que deveriam ser destinadas ao bem
comum e que, no entanto são
desviadas para contas bancárias particulares.
O remédio mais eficiente
para acabar com essa praga é a
denúncia. E para isso, tem um
intenso movimento a nível
nacional.
No site:
www.lei9840.org.br, os companheiros (as) terão notícias do
Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral e saberá
como ajudar a construir um
Brasil livre dos que se fartam
da miséria coletiva.
Lembre-se! Só existe o corrupto porque existe o corrompido.
Comprar e vender voto é
crime! DENUNCIE!

A

geração de emprego na indústria
brasileira está desacelerando, mas a taxa de
expansão do primeiro semestre foi a melhor da
série histórica, iniciada
em 2002, mostraram dados divulgados nesta segunda-feira, 11/08.
Nos seis primeiros meses do ano, o emprego no
setor registrou expansão
de 2,7%, o melhor resultado para o fechamento
do primeiro semestre de
toda a série, informou o
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Está aberta a
temporada de
caça (e às vezes
compra) ao voto.

Emprego na indústria tem melhor
primeiro semestre desde 2002
segundo trimestre, o emprego industrial cresceu
2,4%, “confirmando a redução no ritmo de crescimento frente aos resultados do primeiro trimestre
deste ano (+3,1%) e do
último do ano passado
(+3,5%)”, afirmou o IBGE
em comunicado.
Entre as regiões pesquisadas pelo IBGE, a
maior alta no primeiro
semestre foi vista em São
Paulo, de 4,1%, seguida
por Minas Gerais, com
3,7%.

JUSTIÇA

Insalubridade tem que
ser sobre salário profissional

O

TST – Tribunal Superior do Trabalho,
decidiu no dia 26/
06/08, em sessão do Tribunal Pleno, dar nova redação à Súmula n° 228
para definir como
base de cálculo
para o adicional de
insalubridade o
salário base, a partir da publicação
da Súmula Vinculante n°04 do Supremo Tribunal
Federal, em 09 de
maio.
A Súmula Vinculante n°04 decide que: “salvo
nos casos previstos na ConstituiITA
ME

DE 1952

Voto não
tem preço,
tem
conseqüências
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ção, o salário mínimo
não pode ser usado
como indexador de base
de cálculo de vantagem
de servidor público ou
de empregado, nem ser

substituído por decisão
judicial”.
Em bom português:
que a insalubridade recebida pelos trabalhadores
não pode ser mais um
percentual sobre o
salário mínimo, e
sim, sobre o salário base do companheiro.
Isso ajuda a
explicar todo o
esforço das empresas, entre elas,
ArcelorMittal de
cortar a insalubridade dos trabalhadores mesmo sem
lhes garantir condições ideais de
trabalho.
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