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UM ACORDO COLETIVO
SÓ PARA SÓCIOS DO SINDICATO

omo vimos nos
últimos boletins,
é o Sindicato que
negocia com a Empresa o Acordo Coletivo.
E é ele que garante
aos trabalhadores
direitos como retorno
de férias, alimentação, jornada de 40
horas, dentre outros.
Antes, o Sindicato
era sustentado
principalmente pelos
seus sócios através da
mensalidade e, como
segunda arrecadação,
vinha também o
Imposto Sindical
(Contribuição Sindical
que era descontada
de sócios e não
sócios referente ao

mês de março) e a
Taxa Negocial (que
era descontada de
sócios e não sócios
a fim de custear os
gastos no fim da
Campanha Salarial).
Porém, veio a reforma
trabalhista e, como
forma de enfraquecer
os sindicatos, Temer
e sua turma acabaram
com esses descontos.
Como agora são
apenas os sócios que
sustentam o Sindicato, nada mais justo
que todas as vantagens conquistadas na
Campanha Salarial
sejam estendidas
apenas aos sócios da
Entidade.

Este é um dos
itens que vai constar
na nossa Pauta de
Reivindicações. Quem
não contribui com o
Sindicato, é porque
acha que ele não é
importante.
Talvez, se essa

pessoa começar a
receber apenas os
direitos previstos
na CLT, vai entender
o que é perder o
seu instrumento de
luta. Muitas vezes só
damos valor àquilo
que perdemos.

VOCÊ NÃO VAI LUTAR
PELAS NOSSAS CONQUISTAS?
QUE NADA!
VOU ESPERAR A
EMPRESA RECONHECER O MEU
TRABALHO.

CONTINUA ESPERANDO?

--------------------------------------------------------------------------------------Deixe sua sugestão para a Campanha Salarial!

Que frase devemos usar para mobilizar os trabalhadores a participarem da Campanha Salarial?
Qual a sua reivindicação para ser levada aos patrões? Como devem ser as assembleias do Sindicato?
Dê sua sugestão no espaço abaixo e entregue a um de nossos diretores ou deixe no Metasita; ou, ainda, participe
pelo link “Fala Companheiro” no site Metasita (www.metasita.org.br). Não é necessário se identificar.
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O

s companheiros
servidores municipais pararam suas
atividades na última
segunda-feira, 20.
Eles estão
reivindicando
reposição salarial.
Isso mesmo, não é
aumento de salário,
é apenas a reposição
das perdas, que gira
em torno de 12%.
A administração
ofereceu apenas 3%
e pediu um prazo de
90 dias para ver se
é possível conceder
novos valores.
Diante do impasse,
os companheiros
decidiram paralisar
as atividades para
tentar sensibilizar
a administração. Os
trabalhadores estão
acampados em frente
à sede da Prefeitura
Municipal de Timóteo
em mobilização
permanente.

Companheiro Marquinho representará o Metasita
em levantamento de periculosidade elétrica

A

Aperam comunicou
ao Sindicato
que irá refazer seu
levantamento de
periculosidade elétrica
e solicitou que o
Metasita indicasse
um representante
para acompanhar o

levantamento. Foi
indicado o diretor
do Sindicato Marcos
Vinícius, da OAFF.
A medida em
que o cronograma
de levantamento
for repassado ao
Sindicato, iremos

divulgá-lo, a fim de
que os companheiros
das áreas possam
orientar o companheiro
Marquinho para que o
levantamento espelhe
a realidade do dia a
dia de trabalho dos
companheiros.

Acidentes na Usiminas
Expressamos a nossa solidariedade aos companheiros metalúrgicos da Usiminas pelos
momentos de angústia pelo que passaram após 3 graves acidentes, sendo um deles fatal.
A lógica do capital de sempre buscar o lucro a qualquer preço, acaba
transformando o ser humano em material de consumo. O irônico é que, enquanto
esses acidentes aconteciam, a Empresa estava sendo sede para a realização
de um seminário de segurança que contou, inclusive, com a participação dos
membros da CIPA da Aperam. Onde nós fomos nos espelhar?

ODEIO POLÍTICA!

“O PREÇO QUE O
HOMEM DE BEM
PAGA POR NÃO
SE ENVOLVER EM
POLÍTICA É SER
GOVERNADO
PELOS MAL
INTENCIONADOS.”
(Platão)

Fique ligado!
Falta trabalho para 27,6 milhões
de brasileiros, aponta IBGE
Taxa de força de trabalho subutilizada (utilizar menos que o possível)
fica estável no 2º trimestre, em 24,6%. Número de desempregados cai,
mas desalento bate recorde e atinge 4,8 milhões de brasileiros.
No Brasil, falta trabalho atualmente para 27,6 milhões de brasileiros.
É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua trimestral divulgada nesta quinta-feira (16/08) pelo IBGE.
A taxa de subutilização da força de trabalho ficou em 24,6 % no 2º
trimestre de 2018.
Veja na íntegra: https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/08/16/faltatrabalho-para-276-milhoes-de-brasileiros-aponta-ibge.ghtml

Caixa Econômica Federal: menos
empréstimos e mais juros
A Caixa Econômica Federal reportou
na segunda-feira, 20, lucro líquido de
R$3,46 bilhões no segundo trimestre,
com alta de 8,6% em relação aos três
primeiros meses do ano e de 34% ante o
mesmo período em 2017.
No primeiro semestre, o lucro soma
R$6,65 bilhões, 63,3% superior ao de
12 meses atrás. É o maior montante já
alcançado pela Caixa em um semestre.
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/caixa-temlucro-recorde-no-semestre-de-r-67-bi-mas-credito-recua.shtml
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Apoio e
solidariedade aos
servidores municipais
em greve

