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CAMPANHA SALARIAL 2009/2010

É chegada a hora de decidir

O desafio é de 1200
companheiros na assembleia
Hoje às 9h estaremos reunidos com
ArcelorMittal,
quando ela irá
apresentar sua
proposta para renovação do Acordo Coletivo.

T

entamos construir
esta proposta conjuntamente com a
empresa.
Infelizmente os representantes do RH insistem
na idéia de que estamos
vivendo uma profunda
crise e esta “crise” impe-

de a empresa de propôr
aos trabalhadores aumento real, retroatividade do
acordo, retorno de férias
igual para todos, PLR nos
mesmos moldes do ano
passado, etc...
Caberá aos companheiros, em
assembléia,
analisar
a
proposta que
a empresa irá
apresentar
e decidir por
aceitá-la ou recusá-la, ampliando a mobilização.
PARTICIPAÇÃO
Na primeira assembléia

foram 720 participantes.
98% dos companheiros
rejeitaram a proposta da
empresa.
Na segunda assembléia
900 companheiros se fizeram presentes. A
proposta foi
re je i t ad a
por 96%
dos presentes.
E
agora?
O
desafio
proposto
pelo sindicato
é que pelo menos
1.200 companheiros se façam presentes. Ainda tem

muita gente assistindo o
jogo de camarote.
Terça-feira já não tem
mais aula, não é dia de
atividade religiosa na
maioria das igrejas.
Todos os companheiros foram informados
da assembleia na última
sexta-feira, a 04 dias,
portanto, tiveram tempo para se programar. Os
horários de 7h30, 13h,
15h30 e 18h permitem
que todos se façam presentes.
Não deixe que ninguém
decida por você.
Afinal de contas, só a
nossa luta transforma o
amanhã!

ASSEMBLEIA amanhã, 22
Convocamos todos os companheiros que trabalham na ArcelorMittal Timóteo,
sócios do METASITA ou não sócio, desde que sua contribuição tenha sido feita para
entidade, para assembleia na terça-feira, 22 para analisarmos e deliberarmos sobre a
proposta a ser apresentada pela empresa nos seguintes horários:

7h30, 13h, 15h30 e 18h

CNI:61,8% das
empresas vão
investir mais
em 2010
Os investimentos deverão crescer para 61,8%
das empresas em 2010,
sendo que 52,9% acreditam que vão comprar
mais máquinas e equipamentos e 8,9% dizem
que vão aumentar muito
os investimentos. Os dados constam de pesquisa
realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada
nesta quarta-feira, que
revela ainda que 16,4%
das empresas pretendem
manter o volume de investimentos no ano que
vem, enquanto 17,7%
irão reduzir e 4,1% esperam reduzir muito os
aportes.
A pesquisa da CNI também apurou que 46,3%
das empresas realizaram
investimentos
neste
ano conforme o planejado, enquanto 49,8%
realizaram parcialmente os investimentos. A
razão principal para a
retenção dos aportes
previstos foi a incerteza
econômica.
Outros 3,5% das empresas adiaram os investimentos previstos em
2009 para o próximo
ano e 0,4% adiaram por
tempo indeterminado ou
cancelaram. Para 2010,
a incerteza econômica
foi apontada pelas empresas consultadas pela
CNI como o principal
risco ao investimento.
O fator foi apontado por
69,8% das empresas.
Fonte: Agência Estado

COMIT

COMIT

Assembleia decisiva
hoje às 17h30

N

o dia 17, quintafeira a COMIT
protocolou na

Secretaria do METASITA,
sua contraproposta para
renovação do Acordo Coletivo para com os trabalhadores.
Reajuste: 4,18% (INPC) se
comprometendo a estender
aos trabalhadores o mesmo
reajuste que for concedido
aos trabalhadores da ArcelorMittal.

Cesta básica: R$110,00.
Abono: R$220,00
creditado no cartão
SODEXO no dia 24/12.
Retorno de férias: junto
com a folha mensal.
Aumento da cobertura
do seguro de vida.
Manutenção das
conquistas anteriores.
Em caso de renovação
com a ArcelorMittal
reabertura das
negociações.

OBSERVAÇÃO
A única diferença
desta proposta para
a 1ª apresentada
pela COMIT é
uma elevação em
R$10,00, isto mesmo! Esta fortuna
toda no valor do
abono.

METASITA
O Sr. Everaldo, proprietário da COMIT fez uma assembléia com os trabalhadores dentro da ArcelorMittal.
Vocês ouviram os argumentos do patrão para a proposta que está fazendo.
Agora, é hora de ouvir os trabalhadores.
E são eles, que de forma coletiva, vão responder ao Sr. Everaldo se
acreditaram nas desculpas dadas por ele, para justificar uma proposta tão
ruim, ou se vão responder com a greve a essa proposta desrespeitosa.
Só a luta transforma o amanhã.

ASSEMBLEIA

Convocamos a todos os trabalhadores pertencentes
à categoria sócios do METASITA ou não sócio, desde
que, sua contribuição tenha sido feita para entidade.

Dia 21,
segunda-feira
17h30

Expediente
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