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Campanha Salarial 2013/2014

Vamos retomar à luta
A direção do
METASITA decidiu
antecipar o início
da Campanha
Salarial 2013/2014.
Queremos entregar
a pauta de
reivindicações dos

trabalhadores ainda no
mês de agosto, iniciar as
negociações em outubro e
chegar em novembro com
o acordo assinado.
Com este objetivo a
primeira tarefa e a
montagem e aprovação da

pauta de reivindicações.
A construção desta pauta
é de responsabilidade dos
trabalhadores. Estamos
aguardando sua sugestão.
Você participa preenchendo
o espaço reservado para
sugestões no boletim

ou pelo site do
METASITA, no link
Fala Companheiro.
Precisamos de uma
pauta que tenha a
cara do trabalhador
e pela qual estamos
dispostos a ir à luta.

PLR/2013

Reunião nesta quinta-feira deve apontar proposta a ser
apresentada aos trabalhadores

C

om a mudança na
legislação que rege
a negociação da
PLR proibindo que haja
indicadores referentes
à saúde e segurança no
trabalho, a Comissão que
representa os trabalhadores
teve que refazer o caminho
que inicialmente estava
pensado.

Outras duas reuniões
aconteceram após a nova
Lei Nº 12.832, de 20 de
junho de 2013. A última,
na sexta-feira, 12/07.
Nesta reunião debatemos
os limites negociais das
partes, e os caminhos que
podem levar a um impasse
negocial ou a construção
de uma proposta de

pagamento da PLR.
Nesta quinta-feira,
as partes voltam a se
reunir e acreditamos
que ao final da reunião
haverá uma proposta a ser
levada a apreciação dos
trabalhadores.
Fiquem atentos, pois
tendo proposta tem
assembleia.

Sankyu - Assembleia na quarta-feira, dia 24

C

onvocamos os
companheiros que
trabalham na Sankyu e
prestam serviço à Aperam
para assembleia na
próxima quarta-feira,
dia 24, Às 18 horas na
sede do METASITA.

A sankyu vem alterando
em conta-gotas a sua
proposta. Ela quer vencer
os trabalhadores pelo
cansaço. A cada reunião a
Empresa faz uma pequena
alteração em sua proposta
inicial e aí temos que

convocar nova assembleia.
Mas, podemos virar
este jogo a favor dos
trabalhadores. Se cada
assembleia for mais
cheia do que a anterior,
nossa mobilização cresce
e nossas possibilidades

de vitória aumentam.
E só depende de você!
Não marque outro
compromisso.
Quarta-feira, dia 24 os
trabalhadores da sankyu
vão encher a casa em mais
uma assembleia.

Trabalhadores da Delta fazem
paralisação e empresa abre
processo negocial
Ontem, quarta-feira,
os companheiros que
trabalham na Delta
no pátio de matériasprimas cruzaram
os braços ao serem
informados que iriam
cortar a insalubridade
que eles recebem.

M

esmo não cabendo a
representação jurídica
destes trabalhadores
ao METASITA, os
companheiros procuraram
nosso Sindicato para
acompanhar a negociação,
que por lei tem que ser
feita pelo Sindicato da
Construção Civil.
Como somos um sindicato
classista e era a classe
trabalhadora que estava

lutando, a direção do
METASITA abraçou a luta.
Após uma reunião
entre representantes
da Delta, a direção do
Sindicato da Construção
Civil e uma Comissão
dos Trabalhadores ficou
garantida a estabilidade
no emprego para todos
os grevistas e uma nova

rodada de negociação para
1° de agosto.
Os metalúrgicos
parabenizam todos os
companheiros da Delta
que foram à luta. Eles
sabem que trabalhador não
ganha, conquista e que
para amaciar o coração
do patrão, basta parar a
produção!

Os trabalhadores estão
reivindicando:
* Insalubridade
* Cesta Básica
* PLR

Dia Nacional de Lutas

Trabalhadores saem as ruas em todo o Brasil

O

Dia Nacional de
Lutas, protestos e
greves convocados
pelas centrais sindicais
pode ser considerado
vitorioso. Depois
de muitos anos os
trabalhadores brasileiros
resolvem sair às ruas
para reivindicarem seus
direitos. As centrais
sindicais abriram mão de
sua bandeiras pessoais e
Expediente

construíram uma pauta
comum.
A imprensa brasileira
tentou jogar por terra
as manifestações dos
trabalhadores comparandoas com as mobilizações
de junho. É verdade que
não vimos multidões nas
ruas. É mais fácil fazer
protesto nas horas de
folga. Uma greve exige
mais do que uma passeata.

E muitos trabalhadores
também estiveram nas
manifestações de junho.
Outra coisa que deixou
a imprensa direitista
brasileira “p” da vida é que
nas manifestações do dia
11 ninguém gritou fora
Dilma. Lógico que a classe
trabalhadora quer e merece
muito mais, porém nenhum
trabalhador quer a volta do
PSDB de FHC e Aécio.
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com a palavra
o trabalhador

HARSCO
“Os operadores do
ZERO HORA estão
tendo que amaçar
bobinas com as
retroescavadeiras com
peso aproximadamente
de 3 ou 4 T, serviço
que era para ser feito
pela prensa que por
sinal nunca funciona.
esta atitude pode
até causar acidentes
fatais, pois corre o
risco de arremessos
de pedaços de sucatas
e sempre tem gente
por perto. Se alguém
lembra o risco, logo
vem o supervisor
com uma pressão
psicológica e o obriga
a fazer “se algo for
dar dinheiro que seja
feito”. Gostaria de
convidar o pessoal da
Aperam para visitar
a rua onde são feitos
os bolsões de sucata.
parece um campo
de guerra de tantos
buracos. Na hora que
um veículo tombar vão
fazer alguma coisa?
No mês de junho
tivemos um acidente
CPT que poderia ter
sido evitado se o
olhar da segurança
fosse de prevenção
e não o de correção.
Estamos alertando
porque sabemos que
no final sempre são
os trabalhadores que
pagam a conta”.
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