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Assembléia Geral inicia
Campanha Salarial 2008/2009
CAMPANHA SALARIAL: POR QUE
MOBILIZAR?

Metalúrgicos aprovaram a minuta de reivindicações em Assembléia Geral

Foi iniciada, no último dia 27 de
março, a Campanha Salarial 2008/2009
dos Metalúrgicos. EmAssembléia Geral,
realizada no Salão Paroquial do Carlito
Pamplona, que contou com grande
participação da categoria, os(as)
trabalhadores (as) aprovaram a minuta
de reivindicações que será entregue ao
Sindicato Patronal.
Os principais pontos de
reivindicação são: reajuste de 11%,
pisos salariais de R$ 455,00 (para
empresas com até 100 empregados)
e R$ 470,00 (para empresas com
mais de 100 empregados) e
Participação nos Resultados no valor
do salário nominal.
A Campanha Salarial é o momento
mais importante de uma categoria. É
quando trabalhadores(as) e patrões
ficam cara-a-cara para discutir

questões que terão repercussão na
categoria durante todo o ano. Portanto,
é fundamental a participação de
todos(as) os(as) trabalhadores(as).
Coloque o adesivo da Campanha no
peito, participe das assembléias, ajude
o Sindmetal a conquistar benefícios que
trarão melhores dias para todos(as).
CAMPANHA ANTERIOR
O exemplo da Campanha Salarial
2007/2008 deve ser seguido na
campanha que se inicia. Em 2007,
quando os patrões quiseram avançar
sobre os direitos dos(as)
trabalhadores(as),
os(as)
metalúrgicos(as) promoveram
paralisações “relâmpagos” em diversas
fábricas. A união e a mobilização fez
com que os patrões dessem um passo
para trás e os(as) metalúrgicos(as)
avançassem em suas conquistas.
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“A novela sobre o reajuste
salarial e o novo valor do piso se
arrastou por longos três meses e
teve capítulos como estado de
greve dos trabalhadores, inúmeras
negociações, atos nas portas das
fábricas, paralisações-relâmpago
nas fábricas e finalmente, um final
correspondente a tanto drama”. É
desta forma que coordenador geral
do Sindmetal, Wil Pereira,
descreveu a Campanha Salarial
2007/2008. Nós não queremos o
mesmo descaso patronal para a
Campanha deste ano. No entanto,
queremos a mesma mobilização dos
trabalhadores.
Para conseguirmos a vitória é
fundamental bons negociadores e
uma categoria unida. Com essa
soma, jamais os patrões
conseguiram subtrair direitos dos
trabalhadores.
No ano passado conseguimos
um dos melhores acordos salariais
entre todas as categorias de
trabalhadores. Nossa principal
conquista foi, sem dúvida, a
Participação nos Resultados (PR)
no valor de um salário mínimo - um
reajuste de 37%. Queremos
avançar neste e em todos os outros
pontos da nossa pauta de
reivindicação.
Cada trabalhador (a), em cada
fábrica, é importante. Unidos
somos mais fortes!

Continua a coleta de
assinaturas pela
redução da jornada
Os sindicalistas do Estado do
Ceará realizaram, no último dia 7 de
março, passeata pelo Centro de
Fortaleza na qual manifestaram a
reivindicação de reduzir a jornada de
trabalho, sem a redução de salários.
O Sindmetal participou ativamente da
manifestação com diversos diretores.
Durante o ato, mais uma vez a
Central Única dos Trabalhadores e
seus sindicatos filiados levaram ao
público o abaixo-assinado que colhe
assinaturas em todo o país pela
redução da jornada de trabalho de 44
horas para 40 horas semanais.
A idéia é chegar no 1º de Maio
(Dia do Trabalhador) com mais de um
milhão de assinaturas, colocando a
pressão dos(as) trabalhadores (as)
para influenciar o Congresso Nacional
a aprovar a medida, que terá impactos
positivos para as condições de vida e

Início da Campanha foi marcado
por passeata em Fortaleza

trabalho dos (as) brasileiros(as).
O Brasil vive uma realidade de
extremos: por um lado, um número
elevado de trabalhadores e
trabalhadoras está desempregado, e,
por outro, grande parte dos que estão
empregados trabalham longas
jornadas. A redução da jornada de
trabalho sem redução de salário é um
importante instrumento para a criação
de empregos, para a distribuição de
renda e melhoria da qualidade de vida
do povo brasileiro.

Campanha de
Sindicalização
a todo vapor
Continua a todo vapor a
Campanha de Sindicalização do
Sindicato dos Metalúrgicos. Já
foram sorteados diversos prêmios
para os sócios e ao final da
Campanha, que coincidirá com o
encerramento da Campanha
Salarial 2008/2009 haverá o
sorteio de uma moto. Não perca
tempo, você que ainda não assinou
sua ficha de filiação, corra e tornese hoje mesmo um (a) sócio (a) do
Sindmetal. Além de concorrer aos
prêmios você estará ajudando a
fortalecer a sua entidade que diaa-dia defende os seus direitos.
A sindicalização é fundamental,
principalmente em épocas como as
da Campanha Salarial, quando os
patrões ameaçam direitos históricos
dos(as) trabalhadores(as).
E com um sindicato forte e com
a categoria ao lado, o patrão
pensará duas vezes antes de propor
algo absurdo.

Plenária da CUT debate os rumos
da central no Ceará
Será realizada no dias 25, 26 e 27
de abril a 10ª Plenária Estadual da
Central Única dos Trabalhadores no
Estado do Ceará. O evento
acontecerá no Sesc Iparana e reunirá
trabalhadores(as) escolhidos (as) em
Assembléia Geral de todo o país.
O principal objetivo da Plenária é
traçar as diretrizes políticas da CUT
Ceará para este e os próximos anos.
Em agosto, a CUT completará 25
anos de luta em defesa dos
trabalhadores brasileiros.
No último dia 27 de março, o
Sindmetal realizou sua Assembléia
Geral para eleger os delegados à 10º
Plenária da CUT. Foram eleitos:

Delegados e seus suplentes eleitos para a 10ª Plenária da CUT Ceará
Antônio
Carlos
Nascimento
Além destes, os metalúrgicos
“Romarinho” (M.M.Maia) e Odécio participarão com mais três
da Silva Ribeiro (Metalart). Como representantes: Wil Pereira e João
suplentes foram escolhidos: José Aglaylson - delegados natos pela
Rodrigues de Moura Júnior (Antenas Executiva da CUT Ceará - e
Horizonte) e Roberto dos Santos Júnior Fernando Araújo - delegado pela
(E.V. Albuquerque).
Federação dos Metalúrgicos.
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