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Faturamento da siderurgia
vai muito bem obrigado

E

Mostramos que nos últimos 14 anos os trabalhadores
multiplicaram as riquezas dos patrões.
Aumentou o PIB e a produção industrial.

o faturamento do
setor siderúrgico?
Entra ano e sai ano
só ouvimos falar que existe
uma grande crise mundial
na siderurgia. Que a produção de aço no mundo
é muito maior do que a
capacidade de consumir.
Como ficou a evolução do

faturamento da s iderurgia?
No período de 2002 a
2013, o faturamento do
setor siderúrgico no Brasil
apresentou crescimento de
174,4%, atingindo no ano
de 2013 o valor de R$ 72,5
bilhões. O comportamento

da economia brasileira no
período de 2002 a 2008,
foi favorável para as receitas do setor siderúrgico
nacional. Exceto no ano
de 2009, em que o setor
apresentou forte queda do
faturamento, em torno de
R$ 21 bilhões. Influenciado pela crise financeira

internacional, de 2010 a
2013, o reaquecimento da
economia brasileira impulsionou as receitas do setor.
Os companheiros podem
acompanhar no gráfico,
que os donos das siderúrgicas não têm o que
reclamar.

Evolução do Faturamento (em milhões de R$)
Setor Siderúrgico- Brasil, 2002 a 2013

Fonte: IABr.
Elaboração: Dieese.

COM A PALAVRA O TRABALHADOR
TUDO ELETRO

“Venho expor algumas
situações que vem
ocorrendo na empresa
Tudo Eletro. As horas são
pagas indevidamente; e
à medida que são pagas
são retiradas do cartão
de ponto, ou seja, o
cartão de ponto é refeito,
para essas horas serem
pagas por fora do salário
mensal. Os funcionários
cumprem hora de
trabalho em desacordo
com a CLT, mais de
06 dias consecutivos
trabalhados, em algumas
situações não acontece
o intervalo de 11 horas
de descanso entre as
jornadas de trabalho.

Os encarregados são
despreparados para lidar
com os funcionários,
são arrogantes,
incompreensíveis, usam
palavras de baixo calão
com os empregados,
os humilhando
publicamente e em
algumas situações
querem que os mesmos
trabalhem sem
segurança. Os uniformes
são insuficientes, é
fornecido apenas dois
pares, e a empresa se
posicionam de forma
irredutível ao fornecer
mais pares de uniforme.
Até quando vamos ser
tratados dessa forma?”

APERAM

“Aqui no silício tá rolando o
turno de revezamento, principalmente no RC2/BOX e no DECARB/DC1. Os operadores/mantenedores e operadores ficam
pra lá e pra cá nos 3 turnos, o
que já vem acontecendo há algum tempo. Tem equipamento
onde o normal é trabalhar 03
operadores, mas que, no entanto, o mesmo só tá funcionando
com 02, gerando sobrecarga e
condições inseguras de trabalho. Outros companheiros que
foram contratados como operadores/mantenedores estão
sendo obrigados a trabalhar no
forno, mesmo sendo novato.
Alguma coisa tem que ser feita
e esperamos que seja feita
antes que o pior aconteça”.

SANKYU

Está
agendada
para hoje a
1ªrodada de
negociação

Depois que divulgamos a intenção de
entrar com Dissídio
Coletivo, a Sankyu
resolveu marcar uma
reunião de negociação. Esperamos que
seja para apresentar
alguma proposta. Já
não existe mais paciência. A data base é
1º de julho.
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Vamos construir a nossa
pauta de reivindicações

N

o dia 15 de setembro
temos que entregar
aos patrões a pauta
de reivindicações para as
negociações da campanha

salarial.
Esta pauta tem que representar as necessidades
dos trabalhadores e tem
que conter reivindicações

pelas quais os trabalhadores estão dispostos a
mobilizarem. Não adianta
reivindicar e ir para casa
ver novela.

Para termos a pauta mais representativa
possível no desejo dos
trabalhadores, estamos
perguntando:

Por qual reivindicação você vai à luta?
Trabalhadores deixe sua reivindicação no espaço abaixo:
Preencha o espaço abaixo e entregue para algum de nossos diretores,
ou acesse o nosso site www.metasita.org.br e mande sua sugestão
no link Fala Companheiro. A sugestão também pode ser encaminhada via o
face do sindicato: https://www.facebook.com/sindicatometasita. Só não pode deixar de participar.
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