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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

campanha salarial 2018/2019

Tr a b a l h a d o re s ( a s ) :  A  p a r t i c i p a ç ã o  d e  vo c ê s  n a  A s s e m b l e i a 
d e  A p rov a ç ã o  d e  Pa u t a  é  m u i to  i m p o r t a n te !

Deixe sua sugestão para a Campanha Salarial!
O Que você acha do acordo coletivo ser só para associados? Quais são suas reivindicações?

Deixe abaixo sua opinião sobre a Campanha Salarial 2018/2019 e entregue a um de nossos diretores ou deixe no Metasita; 
ou participe pelo link “Fala Companheiro” no site Metasita, ou ainda, pelo whasapp da secretaria (31)99872-1825.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------

Estamos iniciando 
um novo ciclo de 
negociações de 

Acordos Coletivos (AC) 
e Convenções Coletivas 
de Trabalho (CCT). 

Conforme já é de 
praxe, a previsão da 
entrega da pauta para 

os patrões acontece 
até o dia 15 de 
setembro. Visto que 
já estamos findando 
o mês de agosto e 
entrando no mês de 
entrega da pauta aos 
patrões, em reunião 
da direção ocorrida 

terça-feira, 28/08, 
ficou encaminhado 
uma agenda de 
boletins para convocar 
os trabalhadores e 
trabalhadoras para 
a assembleia de 
aprovação de pauta. 

Lembrando que ainda 

estamos colhendo 
sugestões para a 
montagem da pauta de 
reivindicações. Essas 
sugestões podem ser 
destacadas do boletim 
e entregue à Secretaria 
ou aos diretores do 
Sindicato. 

Empresa Data Dia da semana Horários

Assembleia Aperam 12/09/2018 Quarta-feira
 7h30; 13h; 
15h30; 18h

Assembleia Sindimiva: 
Pequenas e médias empresas 

13/09/2018 Quinta-feira 13h30 e 17h30

Dia

Cronograma das assembleias de Aprovação de Pauta
Boletim Empresas

31/08/2018 Sexta-feira Sem Censura Aperam

05/09/2018 Quarta-feira Sem Censura Aperam

11/09/2018 Terça-feira
Sem Censura 

Unificação
Pequenas e médias 

empresas

12/09/2018 Quarta-feira Sem Censura Aperam

Cronograma dos boletins

Data

Trabalhadores e trabalhadoras, não deixem de dar sua contribuição 
(sugestão) para a Campanha Salarial. Vamos construir juntos a nossa 

Pauta! Direção do Metasita e trabalhadores unidos!
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EXPEDIENTE

Fonte: <https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/366935/CUT-se-aprovar-
a-terceiriza%C3%A7%C3%A3o-STF-respaldar%C3%A1-fim-de-direitos-
trabalhistas.htm>

CORRE-SE O RISCO DE APROVAR A 
TERCEIRIZAÇÃO, STF RESPALDARÁ FIM 

DE DIREITOS TRABALHISTAS

A CUT reforçou que 
o STF retomou, 

nessa última quarta-
feira (29/08), o 
julgamento sobre a 
constitucionalidade 
da terceirização na 
atividade-fim; secretário 
de Assuntos Jurídicos da 

CUT, Valeir Ertle, criticou 
“falácia” de ministros 
favoráveis à terceirização 
e o “desrespeito aos 
direitos daqueles 
trabalhadores que sofrem 
na pele as consequências 
dessa forma precária de 
contratação”

Até o fechamento 
deste boletim faltavam 
ainda o Ministro Celso 
de Melo e Carmen Lúcia 
para votar. E o placar 
estava de 5 a 4 contra o 
trabalhador.

No dia 07 de 
setembro 
acontecerá 

o 24º Grito dos 
Excluídos (as) em 
João Monlevade/MG, 
com o tema: Vida 
em primeiro lugar; 
“DESIGUALDADE GERA 
VIOLÊNCIA: BASTA DE 
PRIVILÉGIOS.”

A Paróquia São 
José está organizando 
um especial para 
participação do Grito dos 
Excluídos. O 
ônibus sairá 
do bairro 
Macuco às 
6h da manhã 
e vai passar 
pelos bairros 
Alphaville, 
Recanto 
Verde, 
Limoeiro e 
Alegre. Após 
o setor 7, 
irá passar 
na Praça 

7 de setembro - 24º grito dos excluídos

Golpe arrastou 23 milhões à miséria, 
tamanho igual à população do Chile

Após o golpe, volta-
ram à miséria nada 

mais nada menos do que 
23,3 milhões de pessoas 
que empurradas para a 
linha abaixo da pobreza. 
Isso corresponde a popu-
lação do Chile! O dado 
é estarrecedor: trata-se 
de 11,2% da população 
brasileira. São pessoas 
que voltaram a viver com 
menos de R$ 203 por 
mês. 

A pesquisa que afere 
esta mobilidade so-
cial invertida - o exato 
contrário do que foi o 
período dos governos 
Lula, em que 40 milhões 
de pessoas deixaram a 
linha da pobreza - foi 
feita pela FGV Social, 
órgão de pesquisa ligado 
à FGV (Fundação Getú-
lio Vargas), coordenada 
pelo economista Marcelo 
Neri. 

Os dados sobre a 
devastação do golpe, 
associados à figura de 
Michel Temer e de Hen-
rique Meirelles, come-
çam a ter sua divulgação 
acelerada, depois de dois 
anos de recrudescimento 

Fonte: <https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/367068/Golpe-arrastou-
23-milh%C3%B5es-%C3%A0-mis%C3%A9ria-tamanho-igual-%C3%A0-
popula%C3%A7%C3%A3o-do-Chile.htm>.

Foram arrastadas de volta à miséria o 
equivalente à população do Chile: nada mais 
nada menos do que 23,3 milhões de pessoas. 
Esse número se refere a 11,2% do total da 

população brasileira. 
de todos os dados nega-
tivos que uma economia 
e uma sociedade pode 
imaginar ter. 

O índice de 33% de 
crescimento da pobreza 
é dos últimos 4 anos, o 
exato período em que 
Aécio Neves e Eduardo 
Cunha se juntaram para 
sabotar o governo Dilma, 
vencedor das eleições. 

Antes mesmo do golpe 
sacramentado, que tor-
nou-se oficial no ano de 
2016, a governança do 
país já estava sob a ação 
da confraria do horror, 
com trancamentos de 
pauta no Congresso, 
bombardeio midiático 
sobre todas as políticas 
sociais dos governos do 
PT e chantagens as mais 
variadas correndo soltas 
em Brasília,  bem como 
a Operação Lava Jato, 
que contribuiu feroz-
mente para que o desem-
prego e a aniquilação 
do cinturão de proteção 
social construído anos a 
fio nos governos sobera-
nos e democráticos eclo-
dissem com velocidade 
extrema.  

Primeiro de Maio, em 
frente a Igreja Católica, 
seguindo para o bairro 
Cachoeira do Vale, na 
Igreja Católica São João 
Batista. 

Valor da passagem: 
R$20,00

Contato: Escritório da 
Paróquia São José 3849-
4600 ou Coordenador 
da Comunidade Recanto 
Verde (31)99903-7210.

Participe desse “Grito” 
por justiça!

brasil


