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TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!
CAMPANHA SALARIAL 2017-2018

Dê uma chance
aos seus direitos
Todos os anos o
Sindicato Metasita
ressalta a importância
da categoria
metalúrgica se unir
para, até mais do que
lutar por aumento
salarial, defender
as cláusulas sociais
Acordo Coletivo de
Trabalho(ACT).

T

ambém, todos os
anos, nesta época de
Campanha Salarial, o
Metasita explica que o ACT
contém direitos exclusivos
da categoria, que trazem
avanços complementares
às garantias que, antes
da reforma de Temer,
estavam previstas na
Consolidação das Leis do
Trabalho.
Boa parte da categoria
metalúrgica sempre
compra essa briga
liderada pelo Sindicato.
Essa parcela de
trabalhadores que
defende o ACT tem
sido fundamental por
ela trazer avanços em
relação aos direitos
conquistados como:
piso salarial, licença

maternidade, adicional
noturno, PLR, assistência
médica, retorno de férias,
entre outros. Outra parte,
infelizmente, não entrava
na luta. Se entrasse,
as garantias poderiam
até ser superiores,
pois a categoria teria
condições de enfrentar
em pé de igualdade as
pressões impostas pelos
representantes da Empresa
nas negociações. Porém,
se a unidade da categoria
já era importante antes da
reforma trabalhista, agora
ela é determinante.
O ACT este ano não
vai apenas garantir a

manutenção de direitos
específicos da categoria.
Ele vai definir se os
metalúrgicos terão ou
não direitos trabalhistas
básicos. Essa ameaça aos
metalúrgicos e a todas
as demais categorias
profissionais, é resultado
da reforma trabalhista
de Michel Temer e dos
golpistas.
Para começo de
conversa, a reforma traz o
fim de um dispositivo legal
chamado ultratividade,
que garantia a vigência
do Acordo Coletivo de
Trabalho anterior até
que um novo fosse

assinado. O fim da
ultratividade significa
para o metalúrgico, na
prática, a extinção de
todas as garantias do
Acordo Coletivo a partir
de 1º de novembro,
quando a reforma entra
em vigor. A única saída
que temos para evitar o
fim do retorno de férias,
redução de piso salarial,
diminuição de adicional
noturno e outros abusos, é
lutar juntos para que o ACT
este ano seja conquistado
antes novembro e garantir
que ele traga cláusulas
de proteção contra a
reforma trabalhista,
conforme a pauta
elaborada. Os patrões
estão liberados para
terceirizar a empresa
inteira, sem respeitar a
atividade econômica e
a categoria profissional
predominante.
Sendo assim,
pedimos que participem
ativamente da luta, que
se mobilizem, que se
juntem ao Sindicato,
que defendam o Acordo.
Ele agora é nossa única
segurança por trabalho
digno!

Campanha
Nacional pela
Anulação
da Reforma
TRABALHISTA
A Reforma Trabalhista
entrará em vigor no
dia 11 de novembro e,
para impedir que a
lei passe a valer, a CUT
lançou a Campanha
Nacional pela Anulação
da Reforma, cujo
principal instrumento é
um abaixo-assinado
em apoio ao Projeto de
Lei de Iniciativa
Popular (PLIP).
O Metasita, juntamente
com os Movimentos
sociais, estão colhendo
assinaturas. Nas
próximas semanas
estaremos nas portarias
da Aperam colhendo
assinaturas. Por isso, já
reserve o seu título de
eleitor, o preenchimento
dele é obrigatório para
validar o projeto.

CAMPANHA SALARIAL 2017-2018

Aperam agenda a 1ª rodada de
negociação para dia 10/10 (terça)
A Aperam agendou a 1ª
rodada de negociação,
para a próxima terça-feira,
dia 10 de outubro. Como
nos anos anteriores, essa
primeira reunião serve para

traçarmos o calendário
das negociações, database, etc. Ainda não
é nesta reunião que a
empresa apresentará a sua
proposta.

Inflação acumulada está em
2,59% desde a última data-base
O Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
(INPC/IBGE) do mês de
agosto registrou variação
de 2,59% na inflação. No
acumulado desde novembro

de 2016, última data-base
dos metalúrgicos, o INPC
está em 2,59%.
Para sabermos o valor final
para reposição de nossas
perdas, ainda tem que ser

divulgada a inflação de
setembro e outubro, já que
a nossa data-base é 1º de
novembro. Na mesma época
da última Campanha Salarial
o índice era de 8,5%.

Eleição no
sindicato dos
rodoviários de
fabriciano
Nos dias 06, 07 e 08 de
novembro, haverá eleição
para nova direção do
Sindicato dos Rodoviários
- SINTTROCEL.
A direção do Metasita
decidiu pelo apoio
a CHAPA 01, a atual
direção. Os patrões
montaram uma chapa
para que aliado com o
Temer, ajude a acabar
com os direitos dos
trabalhadores. Não
vamos deixar isso
acontecer! Rodoviários
votem em CHAPA 01!

-> PLR

-> Assistência Médica
Esses direitos não estão
previstos na legislação, foram
conquistados com muita luta!
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