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CETUBOS
Assembleia dia 14/11,

para os companheiros que trabalharam na
CETUBOS às 13h e 15h30

D

epois de várias
conversas e duas
reuniões entre representantes do Metasita e Cetubos, conseguimos chegar
a um acordo para por fim
ao processo que tramita na

justiça há vários anos.
Para apresentar para
os trabalhadores as bases
da proposta, os valores
a serem recebidos pelos
mesmos e a forma de pagamento, estamos convocan-

do todos os companheiros
que trabalharam na Cetubos e que são beneficiários
da ação para uma assembleia neste sábado (14),
às 13h e 15h30 na sede do
sindicato.

TC MONTAGENS

APERAM - ANTIDUMPING

N

Medida antidumping
defendida pelo
Metasita foi aprovada

o último dia 04,
ocorreu o julgamento da medida
antidumping proposta pela Aperam e que
contou com o apoio do
Metasita.
Para reforçar o pedido estivemos em uma
audiência conseguida
pelo Dep. Padre João/
PT, com o Ministro
do MIDIC Sr. Armando
Monteiro. O pedido foi
acatado. O que é bom,
pois preserva empre-

gos, a n o s s a f á b r i c a e
garante mercado para
o GO que nós produzimos. Lógico, é
ótimo para a empresa
que terá mais lucrat i v i d a d e.
No dia 05, o Presidente da Aperam fez contato com o Metasita
agradecendo a nossa
intervenção. O que foi
dito ao Presidente é
que esperamos que o
reconhecimento pela
nossa atuação seja

Pedimos a todos os
companheiros que nos
ajude nessa convocação,
que já está sendo feito por
telefone de quem temos
contato, desde a data de
ontem.

materializada na valorização dos trabalhadores, uma negociação
de Campanha Salarial
rápida e positiva. Não
vemos nenhum problema em defender o
emprego dos nossos
trabalhadores em uma
ação conjunta com o
patrão. Mas, jamais
abriremos mão da convicção ideológica, que,
quando houver exploração do capital sobre
o trabalho haverá luta.

TC Montagens
adianta 8% de
reajuste salário
Em reunião no Metasita a TC Montagens
informou que seguirá a
Convenção Coletiva de
Trabalho que assinamos com o Sindimiva.
Porém, ela irá antecipar, a partir de 1º de
novembro, um reajuste
de salários de 8%.
O retroativo que for
devido será pago
quando a Convenção
for assinada.

COM A PALAVRA O
TRABALHADOR...ESCRAVO
“Senhores do Sindicato Metasita,
mais uma vez, por favor, nos ajudem.
Nós vigilantes da esquadra estamos
sendo massacrados. A nossa oração
do dia a dia feita pelo nosso gerente
é “eu te demito, vós será demitido,
eu te mando embora”, e a ladainha
segue. Olha que depois disso, o falso
ainda ri e dá tapinha nos ombros.
Somos vigilantes e sabemos quem
entra e sai da empresa para resolver
problema particular, e olha que já faz
anos. Já um outro chefe se ousarem
conferir a sua máquina vão ver quais
são os sites que ele está acostumado
visitar. A internet paga pela Aperam
lhe sai muito bem. Diálogo é algo que
não se tem. Tem supervisor que se
sente no direito de nos tratar como
“cachorro” e não como profissionais.
Não adianta reclamar ninguém resolve
nada pra nós. Nosso plano de saúde e
dental não funciona. No nosso pagamento sempre falta alguma coisinha.
Explicam, explicam e nada resolve, e
a gente fica no prejuízo. Tem companheiros que devido às ameaças consultam do próprio bolso desmarcando
cirurgia. Se reclamamos em BH, sede
da empresa, as ameaças se tornam
mais pesadas ainda. Fala que deveríamos reclamar com “ele”. Pra que?
Agora estão falando em mudar nossos
horários, 2 dias de dia, 2 dias a noite,
e, 2 dias de folga. Se alguém reclama
é simples, a resposta é direta: ou se
adapta ou cai fora. Quando sai uma
denúncia por parte de vocês, viram
um vespeiro. Ao invés de buscarem
levantar os problemas denunciados
tentam é fazer quem foi que fez as
denúncias. São as atitudes da chefia
é que nos levam a denunciar. Pensem
nisso!”

SANKYU- CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

Empresa faz nova proposta
Quarta-feira tem assembleia
Depois de uma longa
reunião ocorrida na última
quarta-feira (11), a Sankyu
apresentou uma nova
proposta para renovação do
Acordo Coletivo.
1) Reajuste de 6,8% (INPC) do
período, porém a ser aplicado a
partir de 1º de outubro e não 1º
de junho (data-base).
2) Cesta básica de R$181,56.
3) Cesta extra no valor de 28%
do salário, mais um valor fixo de
R$220,00.
Agora, cabe aos trabalhadores
decidirem se aceitam ou não a
proposta apresentada pela Empresa.

assembleia
Convocamos os trabalhadores da
Sankyu que prestam serviço na Aperam e os companheiros que foram
demitidos da Sankyu, após o dia 1º de
junho de 2015, para assembleia na
próxima quarta-feira, dia 18, para
analisar e deliberar sobre a proposta
da Sankyu, para renovação do Acordo
Coletivo.
Omissão
Nenhum companheiro que foi demitido
da Sankyu após o dia 1º de junho de
2015, participou da última assembleia, mesmo tendo sido convocados.
É um direito do trabalhador escolher
não participar, só não pode depois,
reclamar se seus interesses não foram
contemplados. Vamos sempre colher os
bônus e os ônus das nossas decisões.

METASITA

Metasita irá encaminhar ao Ministério
Público e ao Ministério do Trabalho,
cópia da denúncia que recebemos.
Inclusive, pedir o posicionamento do
Ministério Público sobre a jornada de
vocês, pois, uma Sentença Normativa
do TRT 3 determina que não pode
haver jornada de 12 horas.
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