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O que vamos
defender na negociação

O

METASITA sempre apresentou seus diretores
para disputar as eleições como representantes dos
trabalhadores na comissão que
negocia PLR na Aperam.
A estabilidade que gozam
nossos candidatos permite a
condição de sempre poderem
“esticar a corda”.
Temos propostas. Defendemos que o 5% do EBITDA
deve ser pago ao alcançar os
100 pontos, que a PLR deve
ser paga em partes iguais, pois
todos colaboram igualmente
para o lucro, etc.
Não negamos a contribuição fundamental que os outros
representantes dos trabalhadores trazem para o processo.
Por isso, o modelo de eleição
garante a participação de
todas as diretorias.

Em quem votar

Este ano estamos apresentando 3 candidatos, e que se forem eleitos, mais o diretor indicado pelo Metasita Antônio Marcos, nos garantirá quatro numa comissão de 7
representantes. Convocamos os companheiros a votarem nos candidatos a seguir:

Os companheiros da Aciaria
deverão votar no companheiro

Os demais companheiros

Clebão nº 01

Gildásio nº 03.

votam no companheiro

Os companheiros do

Inox

votam em Cláudio

Pinto nº 04

A votação
Sabemos que foi garantido pouco tempo para que os companheiros de zero hora
e de 15h às 23h possam exercer seu direito ao voto.
Mas vale o esforço. Por isto, pedimos que se for necessário chegar um pouquinho mais cedo ou sair um pouquinho mais tarde, que seja feito.
Só não pode é ficar sem votar.

A votação será nos dias 07/04 e 08/04/2015, conforme quadro

abaixo:

Conforme assembleia
no dia 24/03/2015, os
trabalhadores aprovaram
a proposta da empresa
que garante:
1) Reajuste pelo INPC a
partir de 1º de abril;
2) Cesta Básica:
R$170,00;
3) PLR: R$870,00.
TAXA NEGOCIAL
A taxa negocial de
R$18,89 será descontada na folha de abril.
O trabalhador que não
concordar deve procurar
a secretaria do sindicato
até o dia 07/04/2015
para fazer oposição.

TC MONTAGENS
A assembleia convocada
para o dia 27/03/2015
foi suspensa, por não
comparecimento dos
trabalhadores.

PROJETC
DATA BASE É
1º DE MAIO
Pedimos aos companheiros que nos envie
suas sugestões.
Quanto mais a pauta
espelhar os desejos dos
trabalhadores mais estarão dispostos a lutar
por ela
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Sankyu
Campanha salarial/2015

Tá na hora de montar a pauta de reivindicação
Chegou a hora de iniciarmos as negociações
visando renovar o acordo
coletivo dos trabalhadores
da Sankyu.
O primeiro passo é montarmos a pauta de reivindicações, que será encaminhada à empresa. Por isso,
pedimos aos companheiros
que nos envie suas sugestões. Quanto mais a pauta
espelhar os desejos dos

trabalhadores mais estarão dispostos a lutar por ela.

Como participar

Você pode encaminhar sua sugestão para:
1) Para um diretor do METASITA,
2) Através do site www.metasita.org.br, e clicar
no link fala companheiro.
3) Pode também ligar para 3849-9100 e deixar
sua reivindicação.
4) Através do e-mail secretaria@metasita.org.br

Primarização na manutenção.
Vitória dos trabalhadores
A direção do METASITA
sempre foi contra a terceirização. Na maioria das vezes terceirizar é sinônimo
de precarizar. Redução de
salários e de direitos, piores condições de trabalho,
etc, são as marcas principais das terceirizações.

É por isso que recebemos com alegria a notícia de que a Aperam vai
primarizar as atividades de
manutenção.
Comemoramos!
Também tem nosso
apoio a decisão de oferecer
as vagas primeiramen-

te aos companheiros da
Sankyu. Questão de justiça.
Em nenhum lugar do
mundo um trabalhador
valorizado, com melhores
condições de trabalho e
vida será menos produtivo
do que o contrário.

SINDIMIVA - ENCERRADAS AS NEGOCIAÇÕES

METASITA x SINDIMIVA

Trabalhadores aprovam proposta e campanha salarial é encerrada
Em assembleia
realizada na última
sexta-feira, com
votação nas portarias
das fábricas, os
trabalhadores
decidiram pela
aprovação da
proposta apresentada
pelo SINDIMIVA
encerrando a
campanha salarial
2014/2015.

E

sta “novela mexicana” durou 6 meses. Os
patrões aproveitam da
dificuldade de mobilizar
os trabalhadores, cerca
de 150 empresas, e empurraram as negociações
enquanto puderam.
Querem lucrar até com
o não pagamento do retroativo a que os trabalhadores têm direito.
Esta é qualidade moral
de muitos dos patrões.
Praticam um capitalismo
selvagem, sem regras. Se
acham no direito de praticar todo o tipo de explora-

ção para aumentar o lucro.
Apesar de toda a
dificuldade conseguimos
algum avanço.
Todos os direitos foram
mantidos e as empresas
que possuem acima de 80
funcionários passarão a
pagar uma cesta básica de
R$120,00, um aumento de
24,7%.
Resistir, não desistir
jamais!
É assim que a direção
do Metasita trabalha em
prol dos trabalhadores e
rumo ao socialismo.

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA
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