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Sem Censura
unificação

CAMPANHA SALARIAL 2015-2016

FONTE: IBGE

Na produção 
industrial o saldo é 
positivo
Mostramos nos 

boletins anteriores 
que os patrões não 

tem do que reclamar nos 
últimos 14 anos. O PIB 
– Produto Interno Bruto, 
cresceu ano após ano. O 
trabalhador produziu uma 
riqueza cada vez maior e 
sempre apropriada pelos 
patrões.

Como o PIB é a soma 
da riqueza de todos os 
setores do Brasil – indús-
tria, agricultura, pecuária, 
serviços, mineração, etc, 
alguém pode querer saber 
como foi o comportamento 
da indústria que é o nosso 
ramo nesse mesmo perío-
do. A produção industrial 
também cresceu?

Para responder esta 
pergunta verifique o qua-
dro abaixo, e veja que os 
donos das fábricas também 
não têm o que reclamar. 

Na grande maioria dos 
anos viram a produção 
aumentar e suas contas 
bancárias ficarem cada vez 
mais recheada.
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VALORES EM 
PERCENTUAL

Metalúrgicos 
de Timóteo 
participam 
de ato em 
favor da 
democracia 
e contra o 
pacote Levi

MANIFESTAÇÃO 
BELO HORIZONTE

Uma delegação 
representando 
os metalúrgicos 
de Timóteo 
participou do 
ato ontem em 
BH em defesa 
da democracia, 
contra o golpe 
que a direita quer 
promover e contra 
o pacote Levi que 
tira direitos  do 
trabalhador. Os 
companheiros da 
nossa base nunca 
fugiram à luta 
quando foram 
convocados e 
mais uma vez se 
fazem presentes. 
É por isso que 
temos orgulho de 
representá-los.
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ExpedienteDIREITOS DOS TRABALHADORES

CAMPANHA SALARIAL 2015-2016

Vamos construir a nossa 
pauta de reivindicações

No dia 15 de setembro 
temos que entregar 
aos patrões a pauta 

de reivindicações para as 
negociações da campanha 

salarial. 
Esta pauta tem que re-

presentar as necessidades 
dos trabalhadores e tem 
que conter reivindicações 

pelas quais os trabalha-
dores estão dispostos a 
mobilizarem. Não adianta 
reivindicar e ir para casa 
ver novela. 

Para termos a pau-
ta mais representativa 
possível no desejo dos 
trabalhadores estamos 
perguntando:

Preencha o espaço abaixo e entregue para algum de nossos diretores, 
ou acesse o nosso site www.metasita.org.br e mande sua sugestão 

no link Fala Companheiro. A sugestão também pode ser encaminhada via o 
Facebook do sindicato: https://www.facebook.com/sindicatometasita. Só não pode deixar de participar.

Trabalhadores deixe sua reivindicação no espaço abaixo: 

EMPRESA:
REIVINDICAÇÃO:

Por qual reivindicação você vai à luta?

Ações contra as empresas que devem 
aos trabalhadores já foram distribuídas

O Metasita entrou na 
justiça cobrando o 
pagamento de PLR, 

Cesta Básica e Retroativo 
contra um grupo de 
empresas que se negam 
a cumprir a Convenção 
Coletiva de Trabalho. 
São elas: Açovale, Ello 
Agência Web, Equipar, 
Ozório Indústria, TC 
Montagens, Tec Tubos, 
Thermon, Usikaiser, WJ 
Indústria.  

Todas as ações já foram 
distribuídas. Ou seja, já 
tem data marcada para a 
1ª audiência. 

Algumas audiências 
só foram agendadas 
para o ano que vem. 
Muitas empresas contam 
exatamente com isso. Com 
a morosidade 
da justiça para 
desrespeitar 
o direito dos 
trabalhadores. 

Algumas 
tentam justificar 
seus atos 
alegando crise. 
Esta desculpa 
não cola. A PLR 
por exemplo, é 
referente ao lucro 

de 2014. O que acontece 
de fato é o patrão se 
apropriando do que é do 
trabalhador para aumentar 
os seus lucros.


