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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

CAMPANHA SALARIAL 2013/2014

As palavras comovem! 
Os exemplos arrastam!

A  Aperam está fazendo uma campanha para ver se consegue 
reforçar sua marca junto aos trabalhadores e a sociedade.  

Ela deseja que os trabalhadores voltem a “vestir sua camisa”.
Já vai longe o tempo em 
que o trabalhador sentia 
orgulho de fazer parte do 

quadro da Empresa.
Mas,  esse orgulho 

foi se perdendo diante 
dos constantes “sacos de 
maldades” praticados em 

nome do lucro. 
A jornada foi fixada; 

restaurantes fechados; 
até banheiros deixaram 
de ser lavados. As tarefas 
foram multiplicadas com 
as multifunções e TPM, as 
demissões e redução do 

quadro.
A pressão para 

garantir a produção 
sem investimento na 
manutenção e melhorias 
nos equipamentos.

Os salários são 
reajustados depois de 

meses de campanha salarial, 
que só terminam depois de 
muita negociação. Assim 
mesmo, muitos ganham hoje 
a metade do que ganhavam 
o que substituímos. 

Que tal um salário de 
R$5,55 por hora?

Deste jeito não é possível sentir orgulho De vestir esta camisa.

Muitos trabalhadores têm se 
mostrado preocupados com a 
pouca participação da categoria 
nas assembleias convocadas 
pelo METASITA, como ocorreu na 
negociação da PLR da Aperam e 
da Vamservice.

A preocupação tem razão de 
ser. Na disputa com o capital 
a classe trabalhadora nunca 
ganhou nada. Sempre foi 
necessário muita luta para 
que as conquistas viessem. A 

qualquer vacilo que cometemos, 
os patrões tentam retirar nossas 
conquistas.

Sabemos do desânimo no qual 

se encontram os trabalhadores, 
principalmente dos que trabalham 
na Aperam, seja diretamente ou 
como prestador de serviço. 

Perdeu-se a expectativa de 
futuro. De melhora. 

Uma empresa que pouco ou nada 
investe nos equipamentos, não é 
nas pessoas que vai investir!

Mas, temos motivos para termos 
boas expectativas. Se a participação 
não é a ideal, pelo menos está 
sendo mais consciente.

Os companheiros que vão às 
assembleias têm demonstrado senso 
crítico apurado e o desejo de luta é 
crescente. 
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Expediente

PLR - VAMSERVICE SANKYU

PL 4330

Trabalhadores da VamserVice 
aprovam proposta de 
pagamento de PLr

Reunidos em 
assembleia 
convocada pela 

direção do METASITA 
na terça-feira, 17/09, 
os trabalhadores 
da Vamservice, que 
atenderam à convocação 

feita, decidiram pela 
aprovação da proposta da 
Empresa de pagamento de 
R$ 1.002,00 a título de 
PLR 2013. 

Junto com o salário 
de setembro haverá 
o pagamento de uma 

antecipação de R$252,00, e 
o restante será pago  após o 
fechamento da negociação 
coletiva.

Se comparado com o valor 
recebido pelos trabalhadores 
em 2012, R$920,00, houve 
um reajuste de 8,9%. 

Congresso mantém multa de 10%. 
Projeto de Dilma garante esse valor para o trabalhador que 
não for beneficiado pelo “Minha casa, minha vida”

Após pressão dos 
empresários, o Congresso 
Nacional votou pela 
extinção da multa extra 
de 10% sobre o saldo do 
Fundo de Garantia, que é 
paga hoje pelos patrões 
nos casos de demissão sem 
justa causa.

A Presidente Dilma 

vetou esta decisão. Na 
terça-feira, 17/09, o veto 
foi mantido no Congresso. 
Um projeto de Lei foi 
enviado pela Presidente 
onde a partir de 2014 os 
10% que são usados hoje 
no programa “Minha casa, 
minha vida”, poderá ser 
sacado pelo trabalhador que 

não se utilizar do programa, 
quando aposentar. Os 
patrões queriam o fim do 
adicional de 10% de multa 
como forma de baratear 
as demissões e aumentar 
os seus lucros, e por 
isto, a CUT e o METASITA 
parabenizam a Presidente 
pelo veto.

Presidentes dos 24 trt’s, 
se declaram contra o Projeto 4330
O movimento 
contrário ao projeto 
da terceirização 
cresce a cada dia. 

No Judiciário, advogados, 
magistrados, presidentes 
de Tribunais de Trabalho 
declaram oficialmente 
serem contra  o PL 4330. 
O Coleprecor, entidade 
que reúne os presidentes 
e corregedores dos 
24 Tribunais (TRT), 
oficializou  nesta segunda-
feira (16/09) apoio à 

íntegra do documento 
assinado por 19 dos 27 
ministros do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) 
contra o Projeto de Lei 
4330/2004. De autoria do 
deputado Sandro Mabel 
(PMDB-GO), a proposta 
legislativa regulamenta a 
terceirização no País de 
uma forma que precariza  
ainda mais as relações de 
trabalho.

TRIBUNAIS - A exemplo 
da manifestação dos 
ministros, os presidentes 

e corregedores de todos os 
TRTs aprovaram o envio de 
ofício ao deputado Décio 
Lima (PT-SC), presidente da 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) 
da Câmara, onde o PL 
tramita atualmente. No 
documento, destacam os 
motivos pelos quais são 
contrários à aprovação 
do projeto de lei, tendo 
em vista a  experiência 
acumulada em décadas 
de análise de milhares 
de processos relativos à 
terceirização trabalhista.

Manifestação semelhante 
foi encaminhada também 
ao deputado Henrique 
Eduardo Alves, Presidente 
da Câmara Federal.
Com esse apoio, os 
Tribunais Regionais do 
Trabalho de todo o País 
engrossam o movimento 
contrário ao PL 4330 que 
já tem os apoios oficiais 
da Anamatra, TST, OAB, 
bancadas do PT e PSB 
no Congresso Nacional e 
outras entidades, além 
das centrais sindicais, 
encabeçadas pela CUT.

PLr/2013
Já foram 3 rodadas 

de negociação 
discutindo critérios 
para apuração de 
pagamento da 
PLR/2013.

Nossa expectativa 
é que na próxima 
semana a empresa 
apresente uma 
proposta a ser levada 
à apreciação dos 
trabalhadores.

Fique atento!
Nós negociamos e 

você decide!

VETO PRESIDENCIAL


