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09 anos 
de escravidão

Para transformar a colonização da América num negócio extremamente 
lucrativo os europeus adotaram a escravidão. Seres humanos nativos 

da América ou arrancados da África foram amarrados a grilhões, 
transformados em escravos. Tudo em nome do lucro!

Quando os 
europeus 
compraram a 
Acesita era preciso 
aumentar o lucro. 

Já não podiam 
construir senzalas, mas 
nada os impediram 

de aumentar a jornada de 
trabalho. Assim como na 
escravidão a lei também 
os amparou: “faz parte do 
poder diretivo do patrão”.

Mas, tem uma diferen-
ça. Nem índios nem negros 
aceitaram a escravidão de 
forma passiva. Não ficaram 
esperando da justiça, mui-
to menos, daqueles que se 
julgaram seus donos. Eles 
reagiam. Revoltas, fugas, 
motins, boicotes. Enfim, 
tudo que podiam fazer 
para mostrar sua indigna-
ção com as condições que 

lhes foram impostas eles 
faziam. 

Quando a Lei Áurea foi 
assinada acabando com a 
legalidade da escravidão 
muitos e muitos escravos 
já haviam conseguido a 
alforria graças à sua luta.

Por isso, não dá para 
alimentar a esperança de 
que algum patrão vai fazer  
por nós o que de nossa 
responsabilidade realizar. 

Temos ouvidos de 
alguns companheiros de 
que o novo diretor de RH 
vai materializar os seus 
discursos da época de ge-
rente. Ele sempre disse ser 
contra a jornada fixa. Para 
ele, essa escravidão gera 
prejuízo para a empresa e 
insatisfação para os traba-
lhadores. Agora ele tem a 
caneta na mão. Mas, será 
que ainda tem as mesmas 
convicções? O poder muda 
as pessoas.

CONFIAR 
NAS NOSSAS FORÇAS
A direção do Metasi-

ta prefere acreditar na 
força dos trabalhadores. 
Quantos dias a empresa 
aguenta sem produzir? 
Somos nós que garanti-
mos a produção!

Também na escra-
vidão tinham aqueles 
que se beneficiavam da 
dor alheia. O capitão do 
mato era normalmente 
um escravo que para não 
dormir na senzala e nem 
ser acorrentado se dispu-
nha a perseguir e açoitar 
seus semelhantes.

Hoje não nos falta 
capitães do mato com 
outros títulos, mas com 
a mesma disposição de 

em troca de benefícios 
próprios sacrificar o ser 
humano.

Os capitães do mato 
não foram capazes de 
impedir a indignação 
que leva a revolta e que 
supera o medo. Os capi-
tães do mato não foram 
capazes de impedir o fim 
da escravidão, porque os 
transformados em escra-
vos nunca aceitaram a 
escravidão.

Assim também será 
aqui por essas bandas.

A escravidão vai 
acabar. Virá o dia em 
que todos ao levantar a 
vista, ao abrir os olhos, 
verão reinar a liberdade.

Juntos podemos mais. 
JUNTOS SOMOS + FORTES!
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CAMPANHA SALARIALEXPEDIENTE 
NO METASITA Audiência de conciliação na 

Superintendência Regional do Trabalho (SRT)

Na segunda-feira 
(15/02/2016), na 
SRT com o SINDIMIVA 
(Sindicato que repre-
senta os patrões). Os 
trabalhadores rejeita-
ram a proposta feita 
na primeira audiên-
cia de conciliação. 
Apresentamos nossa 
contraproposta aos 
patrões que a rejei-
taram, e cabe a eles 
agora, fazerem nova 
proposta.

Na quinta-feira 
(18/02/2016) será a 
vez de nos reunir com a 
Aperam. Não existe mais 
clima para reunião direta 
entre as partes. Acabou a 
confiança! Já que nem o 
que foi assinado foi cum-
prido.
Tem companheiro 
perguntando o 
que será feito se a 
Aperam não com-
parecer. Esperamos 
que não seja esse 
o caminho adota-

SINDIMIVA APERAM
do pela empresa. Mas, se 
a empresa assim o fizer 
ainda nos restam outros 
caminhos para dar conti-
nuidade às negociações. 
A direção do sindicato 
estará presente.
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EXPEDIENTE

Juntos vamos romper 
os grilhões que nos escravizam

Informamos que não 
haverá expediente 
administrativo no 
Sindicato Metasita 
no período de 08 a 
12/02/2016.

FARMÁCIA E
CLÍNICA
Quanto às Clínicas e 
Farmácia Solidária, 
o expediente será 
normal nos dias 10, 
11 e 12/02/2016.
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