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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE LONDRINA E REGIÃO

ED. ESPECIAL

NEGOCIAÇÃO COLETIVA 2013/2014
EDITORIAL

INFORMAÇÃO AO TRABALHADOR
“ANTECIPAÇÃO SALARIAL”,
QUE BELA FRASE!

Caros Companheiros Metalúrgicos!
O sindicato das empresas metalúrgicas
(PATRONAL) tem distribuído jornaizinhos para os
empresários e ao mesmo tempo entregando para os
trabalhadores da categoria, por isso, primeiramente,
queremos perguntar aos nossos companheiros: se
alguns de vocês trabalhadores já recebeu algum
informativo do sindicato patronal sobre salário nos
últimos tempos? É claro que não, nunca fizeram isso
antes. Temos certeza que vocês devem ter recebido
sim, foi bronca do patrão, advertência e muito
trabalho. Quem sempre tem levado essas
informação a vocês somos nós, somos nós que
representamos de verdade os trabalhadores, mais
existe um ditado: ”Nunca é tarde para dar valor à um
trabalhador ou um companheiro”.

Estão dizendo que não temos interesse em
negociar, mais uma mentira, não aceitar uma
proposta é uma coisa, mas não querer negociar é
outra bem diferente. Enviamos a proposta em
outubro de 2013, até hoje só recebemos duas
propostas do sindicato patronal: a primeira um
aumento de 6,52%, e a segunda que seria de 8%.
O sindicato patronal tem orientado as
empresas a não firmarem acordo individual com o
sindicato e estão orientando a darem “antecipação
salarial”.
Essa atitude é sim contra a liberdade de
negociação.
Mas não é pra menos, esses patrões
reclamam de tudo, até da lista das suas empresas
associadas que nós divulgamos em nosso jornal,
sendo que foram eles mesmos que colocaram no
site, só estamos mostrando aos trabalhadores quem
são os patrões que não querem negociar.
Uma negociação não é apenas aumento de
salário, é muito mais do que isso. Temos que pensar,
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por exemplo, no banco de horas que eles querem
fazer do jeito que eles querem, sem a participação
do sindicato e a compensação de horas também
do jeito deles. Onde está a cesta básica que
conseguimos com o Sindicato das Retificadoras
da Reparação de Veículos e com mais de 60
empresas? Mais de dez mil metalúrgicos já
receberão os aumentos. Será que você
trabalhador metalúrgico não é merecedor? Ou os

Por isso, companheiros. Fiquem alerta porque
estes empresários, que dizem ser tão bonzinhos,
quando souberem disso vão ficar furiosos porque
terão que pagar a conta duas vezes. Será que
avisaram estes empresários desse fato que
poderá acontecer?
Companheiros e companheiras! Não estamos
somente preocupados com o índice de reajuste,
mas principalmente com aquele trabalhador e

patrões, mais uma vez, vão ficar no lucro, além de
outras coisas que estão na pauta de negociação.
Não adianta vir dizendo que as empresas
estão dando aumento para seus empregados, é
só enganação, é um cala boca em você
trabalhador, isso é para que vocês não reclamem
e não lutem por um aumento melhor e um piso
salarial decente.
Agora é a hora de nos
unirmos e dizermos NÃO a
tudo isso. É vergonhoso o que
eles querem fazer.
Alguns empresários
deram aos seus trabalhadores
essa tal “antecipação salarial”,
quero lembrar a estes
empresários que as
antecipações só podem ser
descontadas no período da
data base, ou seja, a nossa
data base encerrou no dia 30
de Novembro de 2013,
portanto todas as antecipações que foram feitas
após essa data, somente poderão ser
descontadas na próxima, ou seja, na convenção
coletiva de trabalho de 2014 a 2015.

aquela trabalhadora que ganha somente o piso da
categoria. Queremos sim um piso justo e digno
para os nossos trabalhadores.
Então o que vocês preferem? R$ 1.177,00,
mais uma cesta básica de aproximadamente R$
150,00? Nós não aceitamos e nem vamos aceitar
valor menor. Estamos do lado do trabalhador e
queremos o melhor.
Trabalhador, você acha que
se não fossemos nós do
sindicato dos trabalhadores
metalúrgicos bater o pé e não
ceder as chantagens dos
patrões para garantir um salário
m e l h o r, v o c ê s e s t a r i a m
ganhando o que ganham hoje? É
claro que não, estariam sim
ganhando apenas o salário do
governo de R$ 724,00.
Queremos aqui fazer justiça,
graças a Deus ainda tem
algumas pessoas que pensam
no trabalhador, como aqueles patrões que já
assinaram os acordos e as outras convenções,
esses sim pensam no trabalhador e sabem dar
valor ao seu bem maior.
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