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Sindicato forte

Ponto fraco de qualquer patrão!
O ano de 2017
não será fácil. Na
última terça-feira,
o Presidente da
Câmara, Rodrigo
Maia, defendeu
que a Reforma
Trabalhista tem que
tramitar em regime
de urgência.

P

ara ele, são direitos
trabalhistas e não
a recessão criada
pelo governo Temer, que
são os responsáveis pelo
desemprego.
A Reforma da
Previdência já está
transitando na Câmara.
Já foram retomadas as
reavaliações de todas
as aposentadorias/
afastamentos de quem

tem menos de 60 anos.
Segundo o Temer, a
aposentadoria aos 65 é
inegociável.
Quem tem coragem
de reagir contra esses
abusos são os sindicatos
combativos. Por isso,
querem enfraquecer esses
sindicatos.
ESTRANGULAR
FINANCEIRAMENTE
Um bom exemplo é
a proibição do Metasita
de cobrar a Taxa Negocial
de não sócio. O não sócio
do sindicato, tem direito
a todas as vantagens que
a nossa luta garantiu.
Temos que fazer sua
homologação e defendêlo na justiça. Porém,
ele não é obrigado a
contribuir com nada.

Talvez alguns acham que
é possível o Metasita viver
do nada. Como se não
precisássemos pagar os
salários dos funcionários,

...Segundo
o Temer, a
aposentadoria
aos 65 é
inegociável.

conta de água, luz,
assessoria jurídica, ou,
que doasse os nossos
boletins. Ou seja, o não
sócio tem direito a tudo
sem precisar de pagar
nada. A conta não fecha.

o negociado sobre o legislado

Sindicato sem dinheiro
não tem como mobilizar
os trabalhadores para
se manifestarem.
Deslocarmos para Brasília,
por exemplo, entre
outras manifestações
não sai barato. Se os
trabalhadores não
mobilizam, as reformas
passam e os nossos
direitos vão para o brejo.
No final das
contas, quem paga é o
trabalhador.
Ser sócio, fortalecer
o sindicato sai muito
mais barato para o
trabalhador do que perder,
por exemplo, direito
de aposentar e ter que
engolir o negociado sobre
o legislado. Cada um faz
sua escolha e presta conta
por ela.

PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS DE
TIMÓTEO E CEL.
FABRICIANO

APERAM
COM A PALAVRA O TRABALHADOR

Cesta Básica

• Empresas com até 50
empregados no valor
mínimo de R$102,00;
• Empresas de 51 a 80
empregados no valor
mínimo de R$122,00;
• Empresas com mais de
81 empregados no valor
mínimo de R$143,00.

Piso Salarial
O Piso dos metalúrgicos
de Timóteo e Cel.
Fabriciano será
reajustado em março e
depois em junho.
Confira os valores que
o Piso Salarial terá a
partir de 01/03/2017 e
01/06/2017.
A. Empresas com até
50 empregados:
a.1) Em 01/03/2017 será
de R$1.011,56;
a.2) Em 01/06/2017 será
de R$1.050,28.
B. Empresas de 51 a
100 empregados:
b.1) Em 01/03/2017 será
de R$1.062,13;
b.2) Em 01/06/2017 será
de R$1.102,79;
C. Empresas acima de
100 empregados:
c.1) Em 01/03/2017 será
de R$1.115,24;
c.2) Em 01/06/2017
será de R$1.157,93.

1) PLIL

Bom dia companheiros,
mais uma maldade na
área do Inox. Desta vez
2 companheiros que se
atrasaram 1 minuto,
isso mesmo bateram o
cartão na sala de reunião
relâmpago às 06:51,
assinaram advertência,
até quando essa galera
vai aceitar isso calado?
O clima na área está
péssimo, estão passando
dos limites.
Os caras estão indo
trabalhar sob pressão. A
área virou um verdadeiro
“big brother”, câmera
pra todo lado vigiando
o peão, política de
repressões, Ainda teve
coragem de questionar a
equipe na reunião feita
no início do ano com a
turma porque a pesquisa
de clima dele foi a pior
dos 3 supervisores.
Tem supervisor que
esqueceu que até pouco
tempo atrás era peão e
também ralava difícil
no zero hora no LB3
... agora a cada palavra
que fala tem sempre o
acompanhamento da tal
advertência.

2) Abusem não
senhores!

Não é só o sindicato que
diz. A empresa também
confirmou no seu
Sintonia de 23/11/2016
que a cláusula de hora
extra a 100% está sendo
mantida. Só que aqui
no Silício, parece que
o acordo é outro. Essa
cláusula não é aplicada.
Estamos trabalhando
exaustivamente: 16h, 18h
e até 24h. Os inspetores/
técnicos de equipamentos
estão com suas grades
de horas extras mais do
que cheias, da PB2 até
o final do processo TL2
e 3. Com a implantação
do mantenedor, que o
chefe diz ser um grande
ato de inovação, (reduz
postos de trabalho e
escraviza os que ficam),
não temos descanso, nem
nas folgas e nem nos
finais de semana para os
que trabalham de semana
inglesa. Temos que
atuar nos equipamentos
no sábado e domingo.
Estamos imaginando o que
vai acontecer nos RCOS,
nas 3 linhas principais
programada para dezembro
e janeiro/2017. “Talvez
como mais um ato de
inovação o chefe manda
fazer uma senzala por
aqui”.

3)Segurança

Laminação a frio de
Inox (PLIL), local da
escuridão, do medo,
local sombrio. Esse é
o sentimento que nós
operadores temos desde
o dia que se espalhou
o “boato”, onde o
diretor da empresa
ameaçou os supervisores.
Nossos supervisores
estão enlouquecidos,
distribuindo
advertência por
motivos insignificantes
praticamente todos os
dias. No fim do ano
passado, demitiu quem
questionava segurança
na ponte “canguru” e da
pinça (tenaz) mágica que
abre sozinha. E se não
bastasse isso tudo tem o
“corredor da morte”: caso
a ponte se aproxima não
temos como fugir pra lado
nenhum. Saímos correndo
ou a ponte tem que
parar. Estamos vivendo
no “BBB” vigiados 24h
por dia por câmeras, mas
aqui ninguém receberá
o prêmio de um milhão
e meio no final. No
entanto, as câmeras das
pontes rolantes 27 e 28
nunca são colocadas...
ham essas são por
motivos de segurança e
aqui segurança é segundo
plano. O primeiro plano é
vigiar e punir.
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Conforme a Convenção
Coletiva, a partir de 1º
de janeiro a Cesta Básica
deve ser corrigida em
8,5%. Com esse reajuste
a Cesta Básica que os
companheiros irão
receber referente ao mês
de janeiro será:

