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A briga do sindicato é pelo
emprego e pelo salário

A classe trabalhadora não deve
aceitar de forma passiva o desen-
rolar da crise e esta diretoria levan-
ta, desde já, a bandeira de luta em
defesa do emprego e dos salários
dos trabalhadores. E garante que
se houver demissão, as empresas
vão estar comprando uma briga
com o sindicato, que fará o que ti-
ver que fazer para manter o empre-
go dos trabalhadores.

Durante os últimos dois anos, as
empresas da região acumularam
recordes de lucros e de produção.
E esta superação dos limites se deu

pelo empenho dos trabalhadores
que, nem tanto, foram contempla-
dos com os ganhos das PLR´s e
PPR´s, aliás, proporcionalmente
muito inferiores aos lucros das em-
presas. Por isso, do mesmo jeito que
a divisão do bolo não foi proporci-
onalmente justa no momento do
crescimento, consequentemente, na
crise não são os trabalhadores que
deverão ser penalizados.

Está na hora das empresas con-
tornarem a crise com os lucros acu-
mulados, valorizando os trabalha-
dores e, acima de tudo, garantindo

a empregabilidade e sem cortar os
direitos conquistados.

E é por isso que o sindicato vem
discutindo com as empresas da re-
gião alternativas para superação da
crise. E os resultados das negocia-
ções têm sido férias coletivas ou li-
cença remunerada, sempre buscan-
do garantir o emprego e os direitos
dos trabalhadores. Metalúrgicos, é
importante acompanhar as informa-
ções sobre a crise, mas mantendo o
senso crítico. O empresário nunca
quer abrir mão de seus lucros e bus-
ca sempre penalizar o trabalhador.

SBM

A direção do sindicato en-
trou em contato com a em-
presa para solucionar o pro-
blema dos laminadores da
área de cruzeta da SBM, que
sofrem com o calor excessivo
do local.

Segundo a empresa, as pro-
vidências já foram tomadas e

uma empresa especializada
foi contratada para aferir ca-
lor e solucionar o problema
do setor.

O sindicato está atento para
que os trabalhadores tenham
um ambiente de trabalho se-
guro e propício para a correta
execução de suas funções.

Sindicato reivindica solução para calor
excessivo na área demag

SBM/LIPI - Desigualdade nos
salários dos trabalhadores

O sindicato procurou a em-
presa para discutir o problema
do salário e das funções dos
trabalhadores da LIPI. A em-

presa nos informou que no re-
torno das férias coletivas as ir-
regularidades estarão solucio-
nadas.

Lancap:
Insalubridade

A direção da empresa já efe-
tuou o pagamento do adicio-
nal de insalubridade para os
trabalhadores que prestam ser-
viço na Aciaria Elétrica da SBM.

Comprovado o ambiente in-
salubre, o pagamento é um di-
reitos dos trabalhadores que
deve ser respeitado.

O sindicato continuará na
luta para garantir que as em-
presas cumpram o seu dever e pa-
guem o adicional de insalubri-
dade, quando for comprovado
o ambiente insalubre.

E  con t i nua remos  a t en to s
para que as reivindicações dos
trabalhadores metalúrgicos se-
jam discutidas para, com isso,
garantir melhores condições de
trabalho.


