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Continuam as
demissões

Últimos
preparativos
para atos do

“Dia do
Basta!”

Reunidas na quarta-feira (25/
7), centrais sindicais defini-
ram os próximos passos na
organização do ato unitário
de protesto contra o desem-
prego, a retirada de direitos
da classe trabalhadora e a
reforma da Previdência, o
chamado “Dia do Basta!”
Será na manhã de 10 de
agosto (sexta-feira), que
ocorrerão paralisações em
locais de trabalho e pan-
fletagens no metrô, terminais
de ônibus e pontos de grande
fluxo de pessoas, em São
Paulo. Às 10 horas, grande
ato será realizado em frente
à Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp),
entidade patronal que tem
patrocinado os ataques aos
direitos e conquistas dos
trabalhadores.
“Tenho certeza de que o ato
será um sucesso. O traba-
lhador quer unidade na luta.
Além de mobilizar as bases
sindicais, é preciso convencer
e envolver a população em
geral da importância da
manifestação. Este não é
apenas um ato em defesa
dos trabalhadores: é um ato
em defesa do Brasil”,
comenta  Silvio Campos.

O Sindicato tomou conheci-
mento que a Arcelor Mittal
voltou a demitir seus funcio-
nários. As dispensas inicia-
ram na quarta-feira dessa se-
mana e a justificativa foi o fe-
chamento da área de desbaste
CA-50, na trefilaria, conhecida
como aréa de acabamento.
Ao tomar conhecimento, a
direção do sindicato tentou
imediatamente intervir junto à
empresa, na tentativa de ame-
nizar a situação dos trabalha-
dores. O sindicato lamenta
imensamente as demissões
por entender que, em um mo-

ARCELOR MITTAL

mento de crise, escassez de
emprego, e compromissos a
pagar, essa prática de demis-
são deve ser combatida.
A situação que o país vem en-
frentando, com a falta de in-
vestimentos e as falsas pro-
messas de retormada da econo-
mia, as empresas já estão anun-
ciando novas demissões. E a
Arcelor Mittal é uma delas.
E quanto as demissões,  fica-
ram garantidos aos vinte
trabalhadores demitidos, o
plano de saúde, durante dois
meses, e seis meses de cesta
básica.

CAMPANHA SALARIAL 2018

Sindicato tenta
resolver impasse
Na tentativa de resolver o
impasse da campanha salarial
na Arcelor Mittal, e apesar da
insistência da empresa para
que o sindicato leve novamente
à votação a mesma proposta,
o sindicato disse NÃO!
Já se tornou uma prática cons-
tante, medidas de economia
que penalizam somente os

trabalhadores, como corte da
frota de ônibus do transporte,
falta de investimentos e valo-
rização na qualificação da
mão de obra e na melhoria
dos benefícios.
Diante disso, o sindicato espera
que a empresa apresente uma
proposta digna a ser levada à
apreciação dos trabalhadores.



DICA 1. Já ouviu falar em “a pressa é inimiga da perfeição”? Pois é,
procure fazer suas atividades com antecedência. Seu trabalho com
certeza terá mais qualidade e será mais seguro para você.
DICA 2. Tem alguma dúvida em relação a algum serviço? Melhor

perguntar a seu supervisor qual é a melhor forma de realiza-lo para
evitar que algo saia errado!
DICA 3. Ao perceber que a máquina ou equipamento que opera está

com algum problema ou apresentando falhas, comunique
imediatamente a seu supervisor. Lembre-se que operar máquinas
que não estejam em perfeito funcionamento são um grande risco para
sua segurança.

DICAS DE
SEGURANÇA

ALEXANDRE SERFIOTIS (PMDB)
ALTINEU CÔRTES (PMDB)
AROLDE DE OLIVEIRA (PSC)
CELSO JACOB (PMDB)
CRISTIANE BRASIL (PTB)
FRANCISCO FLORIANO (DEM)
JAIR BOLSONARO (PSC)
JULIO LOPES (PP)
LAURA CARNEIRO (PMDB)
MARCELO DELAROLI (PR)
MARCELO MATOS (PHS)
MARCOS SOARES (DEM)
OTAVIO LEITE (PSDB)
PAULO FEIJÓ (PR)
PEDRO PAULO (PMDB)
ROSANGELA GOMES (PRB)
SERGIO ZVEITER (PMDB)
SIMÃO SESSIM (PP)
SORAYA SANTOS (PMDB)
SÓSTENES CAVALCANTE (DEM)
WILSON BESERRA (PMDB)

Veja os
deputados

que votaram
a favor da
reforma

trabalhista
No Rio de Janeiro, 21 deputados
federais votaram a favor da
reforma trabalhista, precari-
zando os contratos de trabalho
e prejudicando os trabalhadores.

O sindicato está publicando essa
lista (ver abaixo) para que os
metalúrgicos tomem conheci-
mento dos deputados que
ferraram com os direitos dos
trabalhadores e que, em breve,
estarão batendo em sua porta
para pedir voto.

Chegou a hora de dar o troco!


