
Chegou a hora de negociar.
Trabalhador exige valorização

e reconhecimento
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Há mais de um mês, o sindicato
encaminhou a pauta de reivin-
dicações dos trabalhadores às
empresas IBR LAM e IBRAME,
quando não havia nem fechado o
INPC de abril. Na pauta constava
reajuste de 10%PLR de R$ 3 mil,
reajuste no ticket, entre outros.
Valores bem abaixo das outras
empresas na região.

Isso já ocorre há vários anos e o
sindicato não questiona as cons-
tantes reclamações da empresa de
está pagando investimentos. E,
apesar da pandemia, guerra na
Ucrania, inflação crescendo, o sin-
dicato tem a certeza que a empresa
está bem, produzindo a pleno vapor.
E, ao longo desses anos, a postura
foi de compreensão por respeito e
admiração. Porém, esse momento é
de reconhecimento pela dedicação
e esforço dos trabalhadores.

IBR LAM e
IBRAME:

Trabalhadores
exigem

negociar já!

O 1º de maio, data-base dos
metalúrgicos já se foi e hoje o INPC
já está em 12,47% e não dará para
aceitar menos que isso de rea-
juste.Afinal, isso significa as perdas
no poder de compra dos traba-
lhadores. A PLR não pode ser menor
que R$ 3 mil, valor que está  abaixo
das demais. O valor do ticket não
pode ser inferior a R$ 450.

Trabalhadores, se não houver união
e luta pelo que é de direito, não
haverá ganhos e nem ao menos a
recuperação das perdas salariais. E
não será a chefia que vai recuperar
esse prejuízo. Aliás, não se pode
acreditar que o dono da empresa

tenha o conhecimento dos argu-
mentos dos coordenadores de que
a empresa não tem caixa para
atender as reivindicações dos tra-
balhadores.

O sindicato continua se colocando
à disposição para se reunir e dialogar
com a empresa, mas deixa claro que
se a empresa pagar para ver, verá.
Não dá mais para só os traba-
lhadores entenderem e aceitares as
migalhas oferecidas e não ter seus
esforços reconhecidos.

A direção do sindicato reafirma o
seu compromisso na defesa dos
interesses e dos direitos dos
metalúrgicos.


