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Revoltados

Trabalhadores querem ver
a posição da Samarco nas
próximas reuniões. Estão
marcadas para a segunda, dia
22 e terça-feira, dia 23. Se não
houver avanços, o Sindimetal
vai chamar a categoria para
entrar na negociação

Trabalhadores “detonam”
proposta medíocre da Samarco
Os trabalhadores deram total
apoio à Comissão de Negociação do
Sindimetal e concordaram que a proposta da Samarco tinha mesmo que
ser recusada, na mesa.
As assembléias informativas sobre
a negociação do Acordo Coletivo tiveram a participação massiça dos empregados, tanto administrativos como os
operários do turno.
A demonstração de insatisfação e
revolta demonstrada nas assembléias,
fortalece a luta do Sindicato que vai

para as reuniões, em Belo Horizonte
(MG), com mais disposição e força para
reivindicar uma valorização que compense o esforço dos trabalhadores da
Samarco neste e nos últimos anos.
O Sindimetal deixou claro que
não negocia reposição da inflação. O
queremos é aumento real de salário. E
que a Samarco não venha com “chorumelas”. Pois, se assim continuar, vamos
chamar os companheiros para entrar
na negociação. E aí é vale tudo na busca pelo reconhecimento e valorização.

reivindicar

É na negociação salarial que os trabalhadores
devem ter a mente focada em um só objetivo:
melhorar os salários. O que conseguirmos arrancar
agora é o que vai valer para os próximos 12 meses

C

omo explicar para
o (a) companheiro
(a) em casa que a
Samarco não quer dar
nenhum percentual
de aumento real, se
ela (e) vê o seu esforço, a sua luta
para bater os recordes, o seu trabalho que faz a empresa lucrar?
Como explicar para os filhos que
a situação do papai e da mamãe
piorou, se eles vêem o tempo que
os pais passam dentro das usinas e
a atenção que dão à empresa?
Segundo o Dieese, a maioria das
negociações salariais realizadas no

primeiro semestre se 2008 tiveram
ganhos para os trabalhadores acima
da inflação do período, Ou seja tiveram ganho real de salário.
Será que seremos exceção? Logo
nós, que betemos os recordes de
produção, de vendas e fizemos a
Samarco ter o maior lucro líquido,
em dólar, registrado na sua história?
Tem alguma coisa, nessa história
que não bate. Não dá para entender
esse desrespeito da empresa com
seus empregados, justo nesse momento de lucro e expansão.
Fique de olho e participe. e esteja
pronto para entrar nessa luta.
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