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Quem abre mão de participar,
não tem o direito de reclamar

F

oi aprovada a proposta para apuração
e pagamento da
PLR 2017. Os 78 companheiros que participaram
da primeira assembleia
convocada pela comissão
dos trabalhadores, ao
demonstrarem disposição
de rejeição da proposta,
fizeram com que a Aperam apresentasse uma
nova proposta.
Na assembleia de quin-

ta-feira, 06/04, a proposta foi aprovada. E não foi
por unanimidade.
A companheirada compreende que a forma de
pontuar, não atende mais
aos interesses dos trabalhadores.
Não é justo, nem correto, nós realizarmos 85%
de uma meta e ficarmos
zerados. Porém, essa será
uma luta que a comissão
que irá negociar a PLR

2018 irá travar.
LEI DA SEMEADURA
Infelizmente, a grande
maioria dos trabalhadores
escolheu a omissão, ao
invés de participar. Todos
sabem que nós colhemos
o que plantamos. Para
colhermos conquistas,
temos que plantar mobilização. Não adianta
apenas trabalhar. Trabalhamos muito em 2016

e o resultado da PLR foi
decepcionante para todos.
Esperamos que quando formos receber a PLR
2017, quem não participou da assembleia, também não reclame do valor
que vier a receber.

TC MONTAGENS

Atenção ex-funcionários da empresa
TC Montagens Industriais!

O

sSindicato METASITA
informa que obteve
judicialmente medida
liminar que concedeu
aos trabalhadores da
TC Montagens que
prestaram serviços em
Timóteo e foram dis-

pensados em outubro
e novembro de 2016,
o direito de efetuar
o saque do FGTS e o
recebimento do Seguro
Desemprego.
As guias de TRCT
(Termo de Rescisão

de Contrato de
Trabalho), Seguro
desemprego e Chave
de Conectividade já
estão disponíveis para
que os trabalhadores
possam efetuar o
saque do FGTS e
habilitação para o
recebimento do Seguro
Desemprego.
Para retirada das
guias, os trabalhadores
deverão comparecer
ao escritório Sérgio
Andrade Advogados,
que presta serviços
jurídicos ao METASITA,
estabelecido na

Rua José Gomes
Ferreira, nº 05, bairro
Belvedere, Coronel
Fabriciano (em frente
ao prédio da Justiça
do Trabalho), no
horário de 08:30h às
11:30h e de 13:30h às
17:30h.
O saque do FGTS
deverá ser efetuado
na agência da Caixa
Econômica Federal
situada na Rua José
Gomes Ferreira,
nº 90, Belvedere,
Coronel Fabriciano, no
prédio da Justiça do
Trabalho.

.

cOM A PALAVRA,

M MAQUINAS

O TRABALHADOR

a última sexta-feira,
07/04, reunimos com
os representantes da M
Máquinas que apresentaram sua primeira proposta para renovação do
acordo coletivo. Convocamos os trabalhadores
para decidirem se apro-

J

á são 6 meses
sem nenhuma
informação sobre a
nossa negociação da
Campanha Salarial.
A nossa data-base é
dia 1º de novembro.
Ainda fomos proibidos
pela chefia de fazer
qualquer comentário
na área a respeito
das negociações. O
sindicato que nos
representa (construção
civil) não marca
assembleia, não
se manifesta, não
informa, não faz nada.
Na última
campanha, fomos
enrolados da mesma
forma e, no final,
no acordo que
foi assinado, não
recebemos nada de
retroativo. Querem
fazer a mesma coisa
novamente.”

EXPEDIENTE

N

E

ASSEMBLEIA
M Máquinas,
nessa 4ª-feira,
12/04, às
17h30
PARTICIPEM!

TEMER QUER MUDAR 100 PONTOS DA CLT
E LIBERAR JORNADA DE TRABALHO DE 12H

ncomendado por Michel
Temer, o projeto de reforma trabalhista capitaneado
pelo deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) acaba de
ter seus principais pontos
divulgados e comprova: o
governo quer mesmo rasgar
a CLT (Consolidação das Leis
Trabalhistas).
Serão mais de cem
mudanças na legislação que
protege os direitos do trabalhador. O projeto, que ainda
precisa ser aprovado no
Congresso, dá força de lei
a acordos negociados entre
empresas e trabalhadores,
permitindo, por exemplo, a
jornada de trabalho de até
12 horas diárias (limitadas a
220 horas mensais). Em ou-

tro ponto polêmico, o texto
libera que mulheres grávidas
e lactantes possam trabalhar
em locais insalubres, desde
que apresentem um atestado médico, o que hoje é
proibido pela legislação.
Mexer em 100 pontos da
CLT. Se a classe trabalhadora
não reagir, o próximo passo
do governo Temer é revogar
a Lei Áurea. Aproveitando-

se da pior crise de todos os
tempos que o Brasil vive,
com cerca de 14 milhões
de desempregados, querem
abolir os direitos conquistados com muita luta pela
classe trabalhadora brasileira. Isso é inaceitável em
uma conjuntura como essa,
em um momento de forte desemprego, quando o trabalhador está em fragilidade maior.
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

ENGEMAX

vam ou não a proposta
apresentada.
A assembleia será hoje,
12/04, às 17h30 na sala
de reunião do Sindicato
Metasita. A responsabilidade de decidir é de
todos. A omissão é o pior
dos pecados.

