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PLR: A NEGOCIAÇÃO VAI COMEÇAR
N
a terça-feira, 24,
uma reunião entre
representantes do
Metasita e da Aperam
definiu como vai se dar a
negociação da PLR 2014.
Devido ao avanço do
calendário, neste ano não
haverá eleição da comissão para representar os
trabalhadores. Ficou definido que a negociação se
dará entre representantes
do Metasita e da Empresa.
Em 2015, até o dia 31 de
março, deverá encerrar o
processo que escolherá os
membros da Comissão que
negociará a PLR em nome
dos trabalhadores.
METASITA
A comissão que representará os trabalhadores do
Metasita, será composta
pelos mesmos membros
que negociaram a PLR

2013: os companheiros
Antônio Marcos, Cláudio,
Cléber Augusto e Gildásio.
Foi indicado também o
companheiro Ronald Ra-

empresa, foi de grande valia,
pois os mesmos dominam
os números que compõem
a maioria dos indicadores
utilizados na PLR.

mos, que em 2013 foi eleito
pelos trabalhadores para o
processo negocial. E como
tornamos público, inclusive
em Assembleia, a participação do Ronald, representando
os trabalhadores, e da Márcia
Cirino, representando a

CALENDÁRIO
Na próxima semana, quarta e sexta-feira, haverá
reunião de negociação.
Ficou definido também
que o processo deverá se
encerrar até 31 de julho
e, para isso, ficou ajusta-

do que as partes deverão
se reunir, no mínimo, uma
vez por semana.
TRABALHADORES
Negociar será com a comissão. Deliberar é responsabilidade dos trabalhadores
reunidos em assembleia. É
verdade que o que ganha
um trabalhador que participa da assembleia, também
ganhará o trabalhador que
prefere ir para casa ver a
novela. Porém, o que será
ofertado pela empresa
depende da presença na
assembleia. Por isso, toda
vez que você deixa de ir à
assembleia, você tira de
você e de seus colegas que
participam da assembleia,
a possibilidade de um
ganho maior na negociação. Seu desejo de ver a
novela sai caro para todos
os trabalhadores.

CAMPANHA SALARIAL SANKYU 2014/2015
Proposta da empresa
não agrada.
Metasita apresentará
contraproposta.

E
Expediente

m reunião na
segunda-feira,
dia 23, na sede

do Metasita, a Sankyu
apresentou sua nova
proposta: estender o
INPC a todos os itens
do acordo coletivo, por
exemplo, cesta básica,
piso salarial, etc. Sem
comentários.

Ausência do peão
fortalece o patrão!
A presença na última assembleia foi muito boa, para
início de conversa. Porém,
apurado os votos, a proposta
da empresa foi rejeitada por
uma diferença de apenas

20 votos (50 a 30). Isso
encoraja o patrão a fazer
uma alteração mínima,
pois se sua pior proposta
foi rejeitada por pouco,
ele acredita que qualquer
maquiagem na proposta
poderá levá-la à aprovação.
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E a imprensa burguesa brasileira do mundial está
tendo que engolir todas as suas bravatas¹

D

urante 4 anos,
ouvimos a
imprensa
brasileira que
representa os interesses
da burguesia dizer que
não teríamos capacidade
de preparar a copa do
mundo. Teve revista
que chegou a afirmar
que nossos estádios só
ficariam prontos em
2038. Afirmaram que o
transporte seria um caos,
que os aeroportos não
funcionariam. Um eleitor
declarado de Aécio Neves,
que fazia parte do comitê
local de organização da
copa, chegou a dizer que

sentia vergonha do Brasil.
Começou a copa, e
a imprensa burguesa
está tendo que engolir
tudo o que disse. Os
estádios estão prontos. O
transporte funcionando.
Não há do que reclamar
da logística. Os portavozes dos patrões como
a Rede Globo, Veja,
Folha de São Paulo, etc,
cometeram um pecado
básico: acham que quem
governa o Brasil é um
dos seus representantes
que só fizeram por mais
de 500 anos, governar
para eles mesmos. Se
negam a reconhecer que o

trabalhador que sobrevive
dos míseros salários que
eles pagam, são ótimos
administradores. Acima
de tudo, se negam a dizer
que mais do que qualquer
questão material,
ninguém no mundo
trata seus pares com
tanta afetividade como
o povo brasileiro. Viva
a classe trabalhadora,
que está realizando a
#copadascopas!
¹bra.va.ta: Dito ou ação que
expressam presunção de
qualidades, poderes, feitos
etc. muitas vezes fictícios ou
exagerados.

Enquanto os trabalhadores brincam de Play Gol,
os gerentes assistem jogos nos estádios

D

urante a panfletagem, recebemos uma denúncia de
que os gerentes e diretores ganharam um pequeno
presente durante a copa: a chance de assistirem aos
jogos nos camarotes reservados pela ArcelorMittal para seus
executivos. Enquanto isso, a peãozada ganha a chance de
chutar uma bolinha no gol, em seu horário de refeição.

Já no INOX...
Nem em estádios, nem em lugar algum! No INOX os
companheiros não estão parando para ver os jogos e ainda
estão sendo vigiados. Falaram para levar a televisão para o
equipamento, mas já imaginaram o risco de acidentes que
seria?

GLOBO QUER MUDAR
GRITO DE GUERRA DA
TORCIDA BRASILEIRA,
MAS POR QUÊ?
Rede Globo está fazendo uma campanha para
substituir o grito de guerra
do Brasil nos estádios - Eu
sou brasileiro com muito
orgulho com muito amor
- por outro qualquer. Qual
o problema nesse grito
de guerra? É que quem o
canta, não diz que apenas
torce pela seleção. Ele
afirma que sente orgulho

A

de ser brasileiro e que
tem orgulho de sua pátria.
Sentimento nativista tão
nobre. Mas a última coisa
que a empresa como a
Rede Globo pode querer,
é que o brasileiro ame a
sua pátria. Pois quem ama
cuida, não entrega. E a
Rede Globo está à serviço
do capital que não tem
pátria, apenas ganância.
O que é bom para a
Globo, não é bom para
o Brasil. Não é bom
para o povo.

COM A PALAVRA
O TRABALHADOR 2
A que ponto chegamos?
“Em virtude de obras no
restaurante regional 1,
os funcionários e prestadores de serviços da Aperam terão que utilizar o
restaurante central para
jantar no dia 24/06 a
18/07, somente o turno
de 15h às 23h, conforme
escrito na acenet. Alguns
funcionários terão que
se deslocar praticamente
todo o seu horário de
janta, saindo da portaria
7, até a portaria 2 e não
terão direito de pedir
marmitex na área
Indigna peão!”

COM A PALAVRA
O TRABALHADOR 1
Sr. AF é O CARA!

N

a área de redução
temos o Sr. AF,
por quê? É simples,
um cara arrogante,
mal educado, manda e
desmanda na área, faz
o que quer e o que lhe
convém. Ainda acha
alguns para se vender:
os famosos puxa-sacos. Para se ter uma
ideia, os funcionários
trabalham numa jornada estressante no zero
hora e ainda tem que
lavar o asfalto antes
de ir embora. Isso é
serviço da Delta, mas
para economizar, tem
que explorar né! É
impossível se ter uma
classificação, pois
“O cara” só valoriza
alguns puxa-sacos que
leva e traz recados
todo o tempo, enquanto os que realmente trabalham ficam
lambendo o dedo.
Será que tem algum
superior fazendo vista
grossa ou não manda
nada mesmo porque o
Sr. AF é O cara?
Festa de confraternização, eu nem vou
mais. Também, ela tem
sido esvaziada, principalmente quando sabem que ele vai estar
presente, pois o cara
parece o “Don Juan”,
o garanhão, que gosta
de dar em cima das
mulheres. Não respeita
ninguém e acha que é
ele que está pagando.
O cara perseguiu
tanto um funcionário
que teve de se transferir para outra área.
Como esse camarada
era tão bom de serviço, tornou-se supervisor logo depois. Aí
cara, se enxerga e se
coloque em seu lugar!
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