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Notícias da Campanha Salarial 2008 na Samarco

Sindimetal apresenta contraproposta

e Samarco garante analisar

A reunião de negociação salarial entre a
Samarco e o Sindimetal-ES, ocorrida na manhã
de segunda-feira, dia 13, não resultou em
avanços significativos. A empresa disse que não
mexe em sua proposta. Mas, ficou de analisar
uma contraproposta feita pela comissão de
negociação dos trabalhadores
Apesar de na assembléia os
trabalhadores na Samarco, em
Ubu - Anchieta, terem rejeitado a proposta de acordo
coletivo 2008/2009, a comissão de negociação patronal
foi para a mesa de negociação
sem disposição para melhorar
os números anunciados.
A Samarco disse que não
mexerá nos índices oferecidos

para o reajuste salarial e de aumento real.
Também se negou a
ampliar os valores para
o abono e auxílio alimentação (cartão).
A Samarco, a princípio,
deixou claro que o que foi
rejeitado é a proposta final,
sem chances de avançar. Mas
a comissão de negociação do

Sindimetal solicitou à empresa que revisse alguns pontos
da proposta, apresentando
uma contraproposta, alterando as reivindicações importantes.

O que propuseram os trabalhadores
O Sindimetal pediu a empresa que conceda reajuste de 10%; abono de R$ 1,5 mil (livre
de imposto), auxílio alimentação (cartão) R$ 300,00 e outras reivindicações
Na contraproposta apresentada pelo Sindicato foi pedido que
a empresa conceda reajuste/aumento real de 10%, aplicando o
índice do INPC para a reposição
da inflação de 7,15%.
Baseando-se nos lucros obtidos pela Samarco no último ano,
o Sindimetal pediu o abono que
seja ampliado para 1,5 mil reais

e que o cartão alimentação fosse
reajustado para R$ 300,00.
Outra reivindicação dos trabalhadores é a livre escolha do
reembolso escolar. O Sindimetal
também encaminhou pedido
para aumento no vale livro:
R$300,00, e na cesta de natal
para R$ 500,00.
Ficou marcada para quarta-

feira, dia 15/10, uma nova reunião, às 9 horas, na sede do
Sindimetal, em São Diogo/Serra.
A empresa ficou de pensar e dar
uma resposta.
A comissão de negociação
acredita que a empresa ainda
pode fazer concessões e avançar,
melhorando as condições salariais dos seus empregados.
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Sindicato é criticado por generalizar
comportamento da chefia
A comissão de negociação da
Samarco ficou indignada com
as críticas que o Sindimetal
fez a todos os chefes, de forma
generalizada em seu boletim

O

Sindicato dos metalúrgicos foi duramente criticado pela
comissão de negociação da Samarco. O motivo
foi o tratamento generalizado
- em matéria do Boca de Forno
- dado aos chefes que pressionaram os trabalhadores depois
que a assembléia reprovou a
proposta da empresa.
O Sindimetal reconheceu
que a matéria foi direcionada a
todos, quando deveria ser mais
específica, uma vez que muitos chefes desempenham suas
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funções de
comando
com ética.
O Sindicato
também
reconheceu exagerou, mas explicou à

trabalhadores devem fazê-las
Samarco que muitos trabalha- informando o nome de tais
chefes para que a empresa
dores vieram reclamar “que
estavam sendo pressionados possa tomar providências.
Usar o canal da Intranet
pelos seus chefes”. E que foi
A Samarco orientou que os
esse fato que deu origem à
empregados podem e devem
matéria do boletim.
usar o canal da intranet, na
Denúncia anônima
página do código de ética da
A Samarco então peempresa, para fazer as recladiu que nessa situação, o
mações anonimamente. OuSindimetal oriente os trabatro canal de denúncia é o elhadores a “dar nomes aos
bois”. Segundo a comissão de mail da diretoria do Sindicato:
diretoria@sindimetal-es.org.br.
negociação da empresa, as
denúncias são anônimas e os Garantimos sigilo absoluto.

Negociação de assuntos específicos
Como as negociações
salariais com a Samarco caminham para o Acordo Coletivo
de Trabalho, o Sindimetal
informa que as discussões
sobre as reivindicações dos
trabalhadores não termina
com as assinaturas.
Alguns assuntos específicos
que não foram tratados na
pauta do acordo devem voltar
à mesa para serem resolvidos.
Por isso é importante que

todos os trabalhadores permaneçam mobilizados, pois
vamos tratar do adicional de
insalubridade e da diferença
de salário dentro da grade do
quadro técnico. Dois problemas que ficaram de fora das
negociações salarais, mas que
afetam a maioria dos empregados.
Nossa união é que garante
bons acordos e benefícios.
Faça parte do Sindimetal-ES.

