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ASSEMBLEIA
Amanhã é dia de decisão!

Os trabalhadores/as 
irão deliberar sobre 
a contraproposta 

apresentada pela Aperam 
no último dia 06 de 
novembro em assembleia 
nos horários de sempre: 
7h30, 13h, 15h30 e 18h.
O melhor argumento que 
a direção do Metasita 
tem em mesa de 
negociação é a presença 
da companheirada na 
assembleia.

A nossa maior 
dificuldade é quando a 
assembleia é esvaziada. 
Passa-se a impressão 
para a empresa que 
o trabalhador está 
satisfeito com a 
situação.

PARTICIPAÇÃO
A presença na 

assembleia representa 
muito mais que 
um sim ou não à 

proposta. Mostra para 
a empresa que os 
trabalhadores estão 
ligados, interessados na 
negociação.

Dessa forma, a 
Aperam saberá que não 
é qualquer proposta que 
será aprovada.

FAÇA SUA PARTE!
TODOS JUNTOS!
PARTICIPE!

CONTRAPROPOSTA 
DA APERAM

REAJUSTE: 1%, a partir 
de 01/11/2019;

ABONO: R$1.000,00;

MANUTENÇÃO DAS 
CLÁUSULAS.

11*Data base garantida 
até dia 22/11/19.

NÃO ESQUEÇA!
nesta quarta-feira, dia 13 de novembro

às 7h30, 13h, 15h30 e 18h
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      FALA 
COMPANHEIRO

“Bom dia:  
Falo em nome dos 
colegas da PH 
transportes. 
Nós que trabalhamos 
no pátio de escória, 
PGA 10, estamos 
trabalhando no 
sistema carrasco.  
O supervisor deste 
setor quer que a 
produção seja igual a 
que era antes, quando 
tínhamos mais 
funcionários. 
Depois que trouxeram 
um sindicato que 
ninguém sabe 
de onde é, esse 
supervisor quer que 
um homem produza o 
mesmo tanto que três 
produziam.  
E, quando chega a 
visita dos donos da 
PH, não deixa nós 
falarmos, e o pior fala 
que na PH não existe 
pressão, quantos 
foram demitidos 
depois que esse 
carrasco chegou, 
olha o terror que o 
encarregado está 
pondo em nós.  
A PH Transportes diz 
que funcionários dele 
não trabalha sobre 
regime escravo.”

PH 
Transportes

Bolsonaro quer
“menos direitos e mais empregos”

O governo Bolsonaro 
criou, em setembro, um 
grupo de trabalho para 
propor novas mudanças 
na CLT. 

O grupo deveria 
apresentar uma proposta 
em até 60 dias. Depois 
disso, o governo deve 
avaliar quais pontos vai 
acatar. 

Desde a campanha 
eleitoral, em 2018, 
Bolsonaro afirma que o 
brasileiro precisa escolher 
entre “ter muitos direitos 
e pouco emprego, ou 
menos direitos e mais 
empregos”. 

O presidente afirmou 
que “é horrível ser 
patrão no Brasil” e que a 
reforma trabalhista deve 
ser aprofundada com 
medidas mais favoráveis 
aos empregadores para 
gerar vagas. 

Membros da equipe 
econômica já adiantaram 
alguns pontos que devem 
constar no próximo 
projeto. Um deles é o fim 
da unicidade sindical, 
que prevê a existência 
de um único sindicato 
por categoria por cidade, 
estado ou região. 

Também há a 

expectativa de que 
o governo lance um 
programa de estímulo 
ao emprego, reduzindo 
encargos para empresas 
que contratarem jovens 
entre 18 e 29 anos. Outra 
mudança deve ser o fim 
da multa de 10% sobre 
o saldo do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço) que as empresas 
pagam ao governo em 
caso de demissão de 
funcionários. Hoje, as 
empresas pagam 50% de 
multa na rescisão: 40% 
para o trabalhador e 10% 
para a União. Fonte: UOL

Maior mudança 
nas leis trabalhistas 
desde a criação da CLT 
(Consolidação das Leis 
do Trabalho), em 1943, 
a reforma trabalhista 
completa dois anos de 
vigência nesta segunda-
feira (11/11) sem 

Na berlinda
cumprir sua principal 
promessa: gerar muitos 
empregos. 

Antes dela, o país 
tinha 12,7 milhões de 
desempregados, número 
que caiu muito pouco 
desde então. Fechou 
setembro deste ano em 

12,5 milhões. 
Foram os empregados 

sem carteira assinada e 
trabalhando por conta 
própria que puxaram 
essa redução, segundo 
o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística). 

Denúncias e Informações:
99795-6921

WhatsApp 
do Metasita

CAMPANHA 
SALARIAL 
2019/2020

A pauta de 
reivindicações foi entregue 
dia 13/09/19 e até o 
momento o SINDIMIVA 
(Sindicato que representa as 
pequenas e médias empresas 
de Timóteo e Fabriciano), 
não agendou nenhuma 
rodada de negociação.

Apenas garantiu a data-
base até o dia 20/11/2019.


