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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

POR QUE PARAMOS?
     

Os deputados aprovaram 
o PL 4330. Estão rasgando 
a CLT. Trabalhadores dire-
tos serão demitidos para 
as empresas contratarem 
terceirizados em seu lugar, 
sem direitos, com salário 
menor e maior carga de tra-
balho. Os terceirizados se-
rão substituídos por quartei-
rizados em situação ainda 
pior. Quais as consequên-
cias? Fim do 13º, das férias 
remuneradas, do FGTS, 
do Seguro-Desemprego da 
estabilidade para os servi-
dores públicos, aumento da 
rotatividade no emprego e 
das demissões.
      
CONTRA O AJUSTE 
FISCAL, POR DIREITOS:       
   
     Continuaremos mobili-
zados contra a Medida Pro-
visória (MP) 664, que muda 
as regras para a concessão 
do auxílio-doença e pensão 
por morte, e contra a MP 
665, que dificulta o acesso 
ao abono salarial e ao segu-
ro-desemprego, prejudican-
do especialmente os mais 
jovens. Essas medidas ado-
tadas pelo governo federal 
fazem parte do pacote de 

29 de Maio - Dia Nacional de Manifestações e Paralisações
- Contra a Terceirização - PL 4330
- Contra as MPs 664 e 665 e o ajuste fiscal
- Em defesa dos direitos e da democracia

ajuste fiscal do ministro da 
Fazenda Joaquim Levy, que 
prevê profundos cortes no 
orçamento da União, mas 
mexendo no bolso dos traba-
lhadores e dos mais pobres.
     Somos contra quaisquer 
medidas de ajuste fiscal que 
tragam prejuízo aos traba-
lhadores, que possam gerar 
desemprego, recessão, ou 
que restrinjam o acesso a 
políticas públicas e progra-
mas de inclusão. 
     Defendemos a taxação 
das grandes fortunas, como 
primeiro passo para uma re-
forma tributária necessária 
em nosso País.
 
DEMOCRACIA: 
    
       A mídia só mostra no-
tícias que defendem quem 
vive do lucro, quem manda 
na riqueza do país: os pa-
trões. Somos contra o pre-
conceito de gênero, raça e 
etnia, crença, orientação 
sexual, ideologia política e 
outras opressões. 
   Nossa luta também é contra 
a aprovação do projeto da re-
dução da maioridade penal.   
      A maioridade já foi redu-
zida em mais de 50 países e 
em nenhum deles foi regis-
trada redução da violência, 

o que levou países como 
Espanha e Alemanha, que 
haviam adotado a redução, 
a voltarem atrás da decisão.
 
CONTRA A CORRUPÇÃO:   

   Corrupção se resolve 
com reforma política, com a 
proibição do financiamento 
empresarial de campanhas 

eleitorais e não com golpe 
de Estado. Enquanto essa 
forma de financiamento não 
for proibida, o sistema polí-
tico brasileiro continuará a 
atender aos interesses das 
empresas que financiam as 
campanhas, e não aos inte-
resses do povo brasileiro.   
     Exigimos punição de todos 
os corruptos e corruptores!

Direito não se reduz, se amplia!
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Excesso de 
jornada na PLI
     Na PLI a manuten-
ção está trabalhando 
em extrema jornada de 
Hora Extra, chegando a 
fazer mais de 12 horas 
de jornada, e tem rela-
tos que estão sumindo 
as horas extras traba-
lhadas.
     E tem caso que o 
funcionário desconta 
a hora extra na parte 
da tarde para retornar. 
após a jornada em hora 
extra.
     O trabalhador fica 
de sobreaviso e não 
recebe as horas que 
ficam em casa, mas não 
podem fazer nenhum 
compromisso pois a 
qualquer momento 
poderá ser convocado a 
trabalhar.

Empresas:
Mfibras e 
Tecnoservice 
     Tem um encarregado 
da empresa Tecnoser-
vice que vem  fazendo 
pressão constantemen-
te nos funcionários;
- Tem constante atraso 
no pagamento;
- Não pode usar celular 
(principalmente para 
falar com familiares);
- Não pode tomar café 
no restaurante. 
     O café é servido na 
área, somente um café 
com pão, e, em uma 
mesa toda suja. 
     Alguém da Aperam 
pode nos ajudar?

Em reunião reali-
zada na semana 
passada, na sede 

do Metasita, os represen-
tantes da TC Montagens 
informaram que, devido a 
problemas de contrato, e a 
crise, neste ano de 2015, 
eles irão cumprir o que 
determina a Convenção do 
Sindimiva. 

CAMPANHA SALARIAL 2015/2016 - TC MONTAGENS

     Aguardamos agora, um 
ofício da TC Montagens 
onde eles irão definir a data 
de pagamento do retroativo 
em relação à cesta básica, 
Abono/PLR. A diferença 
nos salários e horas extras, 
a quem tem direito.    
     Será definido também a 
data para pagamento aos 
trabalhadores demitidos.  

Neste ano, empresa irá cumprir a Convenção 
assinada entre o Metasita e o Sindimiva

     Assim que tivermos, 
em mãos o ofício, iremos 
convocar uma Assembleia 
com os trabalhadores.

O acidente de Lu-
ciano Huck, An-
gélica, seus três 

filhos e duas babás criou 
uma oportunidade rara para 
se debater essa situação 
— e as responsabilidades 
de cada um na solução dos 
problemas que afligem a 
maioria dos brasileiros.
     Há pelo menos 20 anos 
que a saúde pública é o 
principal problema do país, 
dizem os brasileiros nas 
pesquisas de opinião. Às 
vezes está em primeiro 
lugar. Outra, em segundo. 
Raramente, em terceiro. 
Quem já visitou um posto 
do SUS dificilmente irá 
discordar.
     Mas Luciano Huck e 
Angélica não tem o que 
reclamar neste aspecto. 
Saíram do Hospital mantido 
pelo SUS no Mato Grosso 
do Sul distribuindo elogios 
rasgados ao atendimento. 
Mesmo brasileiros que 
reservam uma parcela 
importante do salário para 
pagar um plano de saúde 

Veja essa matéria na íntegra através 
de: http://www.brasil247.com/
pt/247/brasil/182319/PML-Huck-
Ang%C3%A9lica-e-a-vida-depois-
do-SUS.htm

HUCK, ANGÉLICA E A VIDA DEPOIS DO SUS
privado não costumam ficar 
tão satisfeitos quando são 
atendidos.
     Olha só: num país onde 
a TV só mostra reportagens 
com pacientes desmaiados 
no chão, crianças cho-
rando e idosos em total 
abandono, duas estrelas 
da TV não tinham do que 
reclamar. Só falaram bem. 
E fizeram isso motivado 
pelo maior dos valores, a 
honestidade.
     Depois de receber um 
atendimento tão especial, 
Angélica e Luciano Huck 
poderiam fazer o possível 
para que mais brasileiros 
pudessem ser atendidos 
nas mesmas enfermarias, 
pelos mesmos profissio-
nais, com a mesma aten-
ção, que eles receberam no 
Mato Grosso do Sul.
     Poderiam assumir uma 
campanha pelo retorno 
da CPMF, que está na 
base de tudo. Seria uma 
grande homenagem para 
a equipe médica, para os 
enfermeiros, para o pes-

soal da limpeza. Acima de 
tudo, seria um gesto de 
solidariedade para ajudar 
milhões de brasileiros a ter 
um atendimento digno. Eles 
também querem falar bem 
do SUS. A opção é esperar 
que tudo volte a ser como 
antes daquele desastre do 
avião. Pode acontecer com 
qualquer um, inclusive com 
quem não é qualquer um.    
     Alguma dúvida?

     Infelizmente, vimos a 
grande mídia, mais uma 
vez, apontar os holofo-
tes para os famosos, e 
desconhecer que haviam 
mais pessoas no avião 
além da família de Lu-
ciano.
     Será que as duas 
babás não merecem 
atenção? 
     No domingo, em 
todos os canais, nem os 
pilotos foram lembrados.     

COM A PALAVRA 
O TRABALHADOR


