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FONTE: IBGE

Na produção 
industrial o saldo é 
positivo
Mostramos nos 

boletins anteriores 
que os patrões não 

tem do que reclamar nos 
últimos 14 anos. O PIB 
– Produto Interno Bruto, 
cresceu ano após ano. O 
trabalhador produziu uma 
riqueza cada vez maior e 
sempre apropriada pelos 
patrões.

Como o PIB é a soma 
da riqueza de todos os 
setores do Brasil – indús-
tria, agricultura, pecuária, 
serviços, mineração, etc, 
alguém pode querer saber 
como foi o comportamento 
da indústria que é o nosso 
ramo nesse mesmo perío-
do. A produção industrial 
também cresceu?

Para responder esta 
pergunta verifique o qua-
dro abaixo, e veja que os 
donos das fábricas também 
não têm o que reclamar. 

Na grande maioria dos 
anos viram a produção 
aumentar e suas contas 
bancárias ficarem cada vez 
mais recheada.
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SANKYU

Se não 
negociar 
diretamente 
vai ter que 
negociar na 
justiça
Acabou a paciência. 
Não dá para aguentar 
mais o jogo de empurra 
da Sankyu. A data base 
é 1º de junho e até o 
momento não houve 
nenhuma reunião de 
negociação.
A empresa encaminha 
correspondência ao 
Metasita garantindo 
a data base, mas não 
toma nenhuma medida 
visando celebrar o Acor-
do Coletivo.
Se até o próximo dia 
25/08/2015 as nego-
ciações não iniciarem 
diretamente com o 
Metasita e empresa, 
estaremos encaminhan-
do o dissídio coletivo. 
Se não negocia conosco 
terá que negociar na 
frente do juiz.
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LM ENGENHARIA PH TransportesAPERAM
COM A PALAVRA O  
TRABALHADOR

Vamos construir a nossa 
pauta de reivindicações

No dia 15 de setembro 
temos que entregar 
aos patrões a pauta 

de reivindicações para as 
negociações da campanha 

salarial. 
Esta pauta tem que re-

presentar as necessidades 
dos trabalhadores e tem 
que conter reivindicações 

pelas quais os trabalha-
dores estão dispostos a 
mobilizarem. Não adianta 
reivindicar e ir para casa 
ver novela. 

Para termos a pau-
ta mais representativa 
possível no desejo dos 
trabalhadores estamos 
perguntando:

Preencha o espaço abaixo e entregue para algum de nossos diretores, 
ou acesse o nosso site www.metasita.org.br e mande sua sugestão 

no link Fala Companheiro. A sugestão também pode ser encaminhada via o 
face do sindicato: https://www.facebook.com/sindicatometasita. Só não pode deixar de participar.

Trabalhadores deixe sua reivindicação no espaço abaixo: 

EMPRESA:
REIVINDICAÇÃO:

Por qual reivindicação você vai à luta?

“Aqui na PLIL(laminação 
de INOX) com a chegada 
da novo Gerente e do 
novo supervisor no TM 
as melhorias relaciona-
das a saúde e segurança 
vem acontecendo, algu-
mas com a ajuda da CIPA 
outras com boa vonta-
de e compromisso dos 
recém chegados. O clima 
da equipe do TM também 
vem melhorando.
Ainda acreditamos que o 
clima de todas as equipes 
da PLIL pode e deve me-
lhorar, mas para alcançar 
esse êxito é preciso 
mudanças, melhorias, no 
TT e no TN como foi feito 
na gerência e no TM”.

Diretor presidente garante
PLR será paga até 08/10/15
Em reunião na sede do 
Metasita, 18/08, o diretor 
presidente da LM Engenha-
ria garantiu que o paga-
mento da PLR devido aos 
trabalhadores será paga 
até o dia 08/10/15.

Ele afirmou ainda, que está 
buscando forma de anteci-
par a data do pagamento.
Conseguindo a verba o 
Metasita será comunicado 
para anunciar aos trabalha-
dores.

VAMSERVICE LOGÍSTICA
Qual Sindicato representa os 
trabalhadores da Vamservice Logística?
Nos últimos informativos 
publicamos uma série de 
denúncias a respeito dos 
trabalhadores da Vamser-
vice Logística que estão 
substiuindo a Delta.

Segundo os companheiros 
nos informaram, a empresa 
tem dito que o sindicato 
que os representa é o dos 
Rodoviários. O Metasita en-
tende que deveria ser ele. 

Nesse sentindo já fizemos 
uma primeira conversa com 
os Rodoviários e os dois 
sindicatos devem fazer 
uma reunião com a Vam-
service Logística.

Na PH a mesma máquina 
atende o Alto Forno I, 
II, Aciaria, Pátio de Es-
cória, etc, e ao final do 
turno temos que entre-
gar a máquina limpinha 
para o nosso colega.
Oito horas é pouco 
para tudo isso. Mas, se 
batermos o cartão 7h10, 
7h15, não recebemos 
hora extra.

SOCORRO


