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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

PLR/APERAM

Sem casa cheia não há o que fazer

AssembleiA nesta
quArtA-feirA, dia 21/05

Os companhei-
ros já receberam 
o pagamento da 
PLR/2013. 

Alguns fizeram as 
contas e sabem com 
quanto contribuíram 

para o pagamento do “GD 
(grana a doidado)”. 

Não existe esta previsão 
no Acordo assinado com as 
partes. Se não está previs-

to, então como a empresa 
fez? A Empresa pode tudo 
que o trabalhador deixar 
ela fazer. Se não esboça-
mos reação, não existe 
preocupação pra ela.

Mexeram na jornada e 
não reagimos; no plano de 
saúde e ficamos calados. 
Se sentiram seguros, para 
agora, meterem a mão no 
nosso bolso. 

Acabou o respeito e o 
medo!

AssembleiA
esperamos poder contar uma história 
diferente no próximo boletim. espera-
mos que os trabalhadores lotem a as-
sembleia. Que parem de perguntar pelo 
seu dinheiro e lutem por ele. Com casa 
vazia, não há o que fazer.

Caminho de cada um 
pra si levará todos 

para o buraco
Não existe saída no individualismo

Os problemas da classe 
trabalhadora não serão 
resolvidos na lógica do 
“cada um pra si e Deus 
pra mim”.

O que temos escu-
tado dos companheiros 
da Aperam é que estão 
aqui de passagem. Vão se 
formar em curso superior 
e vão embora. Ninguém 
quer fazer história como 
os trabalhadores queriam 
em outros tempos. Se 
sentem desmotivados com 
os salários, com as condi-
ções de trabalho, etc. Esse 
sentimento tem afastado 
todos até das mobiliza-
ções necessárias para 
melhorarem os salários, e 
as condições de trabalho 
no período que estiverem 
dentro da fábrica. A cada 
dia aumenta as cobranças 
no sentido de que a dire-

ção do sindicato tem que 
resolver os problemas 
dos trabalhadores. 

Outros acham que 
vão resolver seus proble-
mas pegando dinheiro 
emprestado e boletando 
a vida. 

Vira um ciclo vicioso! 
As condições de trabalho 
estão ruim e por isso 
o trabalhador se sente 
desanimado para a luta. 
Quanto mais recuado 
está o trabalhador, mais 
o patrão fica a vontade 
para aumentar a explora-
ção. E o ciclo se repete... 

O que não podemos 
esquecer é do velho 
ditado de quem muito 
abaixa acaba por mostrar 
o que não deve, mas por 
mais manso que seja o 
cachorro, se ele se sentir 
acuado, ele avança.

7h,30, 13h, 
15h30 e 18h
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Sankyu
Nova rodada de negociação será dia 09 de junho

Após a 1ª rodada de 
negociação, onde foram 
esclarecidos os pontos da 
pauta, foi agendado para o 
dia 09 de junho a segunda 
reunião de negociação com 
o compromisso da empresa 
de, nesta data, apresentar 
uma proposta para renova-
ção do Acordo Coletivo.

ASSEMblEIA
Convocamos os com-

panheiros da Sankyu 
para assembleia dia 11 
de junho para análise e 
deliberação da proposta 
da Empresa.

Esperamos que desta 
vez os companheiros da 
Sankyu deixe de assistir 
a novela das 18h en-
cham a casa evitando 
que a campanha salarial 
se torne uma novela 
mexicana.

ASSEMblEIA
DIA 11 DE juNho 

para análise e 
deliberação da 
proposta da 
Empresa.

Horário: 18h

Segundo Empresa 
retroativo está sendo 
pago ontem e hoje
Após cobrança dos traba-
lhadores da LM Engenharia 
e da direção do Metasita 
fomos informados que a 
PLR e o retroativo da cesta 
básica estão sendo pagos 
ontem (segunda) e hoje 
(terça-feira). 

Pedimos aos compa-
nheiros para conferirem 
e qualquer dúvida co-
muniquem a direção do 
Metasita.

Agradecemos aos com-
panheiros que fizeram as 
reclamações.

TemOs CONTAs PARA 
PAGAR: AlUGUel, 

ÁGUA, lUZ, COmiDA...

Trabalhadores da TECNOSERVICE 
são da base do Metasita

TeCNOseRViCe

Respondendo a uma 
pergunta de uma 
companheira que 

está trabalhando na 
Tecnoservice, prestando 
serviço de manutenção 
mecânica na Aperam, sobre 
qual sindicato representa, 
afirmamos que é o Metasi-
ta. E por isso, a Empresa é 
obrigada a seguir a Con-
venção Coletiva assinada 
com o SINDIMIVA, ou, 
assinar um Acordo direto 

com o Metasita.
Os trabalhadores podem 
acessar a Convenção 
Coletiva no nosso site 
www.metasita.org.br, link 
ACORDOS, e verificar se 
estão recebendo todos os 
direitos previstos: cesta 
básica, piso salarial, etc. 
Se não estiver, procure um 
dos diretores do sindicato 
mais próximo da sua área 
para podermos tomar as 
devidas providências.

Neste mês de maio 
foram realizadas as Ple-
nárias da CUT Regional e 
a CUT Estadual.

O Metasita se fez 
presente com sua dele-
gação. 

Como é natural as 
eleições que ocorrerão 
em outubro tomaram 
conta dos debates. Ao 
final, nas duas Plenárias 
foram definidos pelo 
apoio a candidatura 
a nível Nacional da 
companheira Dilma e a 
Estadual do Pimentel.

Porém, a CUT exige 
em troca do apoio em 
nível Nacional o Fim 
do Fator Previdenciário 
e a Redução da Jorna-
da para 40 horas. E a 
nível Estadual o fim da 
privatização da CEMIG  e 
da COPASA e um choque 
social onde será implan-
tado políticas públicas 
para os trabalhadores 
em oposição ao choque 
de gestão do PSDB que 
arrochou os salários re-
tirando dos pobres para 
dar aos empresários.


