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CAMPANHA SALARIAL DE EMERGÊNCIA - 2008

Não deixe que ninguém
decida por você
Assembléia nesta quarta-feira, 25, na sede do METASITA
Convocamos todos
os trabalhadores
da ArcelorMittal,
membros da base
do METASITA ou a
ele filiado, para
participarem da
assembléia que
ocorrerá nesta
quarta-feira, 25,
às 7h30, 13h,
15h30 e 18h no
auditório do
METASITA.

O

s presentes irão
decidir se aceitam
ou não a contra
proposta da Empresa à
nossa Campanha Salarial
de Emergência.

PLR/2008
Na verdade, o único
item reivindicado pelos
trabalhadores e respondido pela empresa, foi a
PLR. Reivindicamos
R$2.500,00, assim como
foi pago aos companheiros da ArcelorMittal em
Contagem.
A resposta da empresa

é uma proposta de
R$1.400,00, como foi
pago em outras plantas
da ArcelorMittal como
João Monlevade, Sabará,
Juiz de Fora, Piracicaba.
A Empresa alega que com
o PME, o valor pago por
ela irá se aproximar em
alguns casos e em outros,
até superar, como a proposta de Contagem.

Direção negocia,
categoria delibera.
Fomos à mesa de negociação. Mostramos

para os representantes
da empresa que os trabalhadores merecem cada
item reivindicado.
Entretanto,
eles só sabem
se reverenciar a
um “deus” chamado mercado.
A todas nossas
argumentações
respondiam que
o mercado não pratica,
que o mercado não comporta. É mercado pra cá,
é mercado pra lá...
O trabalhador, esse

não importa!
Isso só vai acabar quando os trabalhadores se encherem de “brio”, apostarem na força da nossa união e conquistarem o que é nosso
por direito. Cabe aos
companheiros (as),
de forma soberana,
na assembléia convocada pelo METASITA decidirem os rumos da
Campanha Salarial de
Emergência.
Não pergunte pelos
seus direitos. Lute por eles!

Assembléia amanhã, dia 25/06

Às
7h30,
13h,
15h30
e 18h

ACORDO INTERNACIONAL

liberdade para cuidar de
questões de segurança,
saúde e meio ambiente.
É uma iniciativa
pioneira no ramo
metalúrgico. No entanto, a
ArcelorMittal Timóteo não
deu a menor divulgação a
esse fato tão importante.

RESULTADO DAS ASSEMBLÉIAS
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proposta patronal de antecipação da R$380,00 a
ser pago no próximo dia
10 de julho/2008.
Se é a vontade da maioria dos trabalhadores,
fazer o quê?
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ma, imagine o tratamento
que ele não dispensa aos
Além do reajuste contrabalhadores.
cedido aos líderes de turNormalmente, falas
no e não repassado aos
como essa, são
trabalhadores,
próprias de pesoutro ponto
soas incompeque provocou
O respeito
tentes que ocumuita indignão
pode
ser
pam o cargo que
nação aos prequebrado
exercem por
sentes foi a
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ou parentesco,
dos responsáincompetência
porém, mais
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tidão
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mesmo sendo filho de chefe.
dos trabalhadores é trataTemos certeza que a
do por ele com a “sola dos
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pés”. Se esse elemento é
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* Correção salarial de acordo com o INPC de novembro/07 a maio/2008 no
valor de 4,77%.
* Reajuste salarial de 10%
nos mesmos moldes que foi
concedido aos líderes de
turno.
* Antecipação de PLR no
valor de R$1.400,00.
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a sexta-feira, dia 20,
os companheiros da
VAMSERVICE que compareceram na assembléia convocada pelo METASITA
aprovaram a pauta de reivindicação, que já foi encaminhada à empresa.
São 3 itens reivindicados a
saber:
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N
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ziamento. Menos de 100
companheiros se fizeram
presentes, a grande maioria se omitiu e o resultado
não poderia ser pior para
categoria.
Foi aprovada a primeira
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assembléia convocada
pelos representantes
dos trabalhadores pela
Comissão de PLR acontecida na última quinta-feira,
19, na sede do METASITA,
que foi marcada pelo esva-
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Trabalhadores aprovam
proposta da Empresa
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ACIDENTES

Dois pesos e
duas medidas
Aconteceu um acidente na oficina mecânica. Um operador, que se
encontrava com o Kamban amarelo por mais de
três dias, ao operar uma
ponte rolante, colidiu
com a carga que transportava, contra a parede
de uma sala. Após a análise do incidente, que
contou inclusive com a
participação do gerente
responsável pela área de
segurança da ArcelorMittal. No dia seguinte ao
acidente o operador foi
demitido.
Na Aciaria aconteceu
mais um incidente, que
poderia ter tomado dimensões de um acidente
gravíssimo. Um silo de
cal com capacidade de
60 T, foi utilizado para
armazenar 250 T de Níquel. Não deu outra. A
estrutura não aguentou o
peso e o silo arriou.
Já se vão mais de 15
dias e não chegou até o
sindicato nenhuma conclusão sobre as responsabilidades do “incidente”.
Para mandar um trabalhador embora não se
pensa duas vezes. Porém
se tiver peixe grande envolvido a pressa não
existe, não importa o
prejuízo causado.
É por essas e outras
que a Empresa não tem
credibilidade junto aos
trabalhadores.

Não jogue este informativo em via pública
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trabalhadores da empresa
na América do Norte) e a
FIM (Federação
Internacional dos
Metalúrgicos).
Por esse acordo, as
entidades sindicais
poderão formar uma
comissão com plena
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No último dia 03, o
grupo ArcelorMittal
assinou, nos Estados
Unidos, um acordo
histórico com a FEM
(Federação Européia dos
Metalúrgicos), United
SteelWorkers
(representante dos
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Acordo internacional dá liberdade aos sindicatos

