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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

CONFIRA OS LOCAIS DE VOTAÇÃO

PLR/2015
Eleição dos representantes 

dos trabalhadores
Seu voto é que dá representação política aos eleitos

Pra quê votar? Pra 
quê participar? Vou 
ganhar o mesmo que 
ganharão os que 
participam e votam. 

Este pensamento ego-
ísta e individualista 
tem sido mais frequen-

te do que deveria. Tem um 
grupo de trabalhadores que 
não quer saber de se envol-
ver em nada! Porém, não 
abrem mão de se beneficiar 
do trabalho e da luta alheia. 

Praticam a mesma explora-
ção, a que estão sujeitos. 
Querem se beneficiar, mas 
não querem se envolver.

Está acontecendo a 
eleição para os representan-
tes dos trabalhadores nas 
negociações da PLR/2015. O 
horário das urnas não ajuda 
aos companheiros de ZERO 
HORA e de 15h às 23h.

Se associarmos o horário 
ruim com a falta de vontade  
política de alguns, podere-
mos ter uma das menores 

participações num processo 
eleitoral de todos os tempos.

O que temOs a perder?
Se as negociações acon-

tecerem na “paz” pode re-
presentar pouco. Porém, se 
o bicho pegar, a representa-
tividade política dos eleitos 
pode ser questionada. Na 
prática, pode representar 
uma PLR menor para todos.

HOje acaba a vOtaçãO 
E você só tem a ganhar ao 

comparecer às urnas para 
escolher seu candidato, 
e manifestar sua vontade 
respaldando politicamente 
todos que forem eleitos 
para falarem em seu nome.

eXteNsãO de HOrÁrIO
As urnas localizadas no 
Restaurante Central e na 
Regional 1 irão funcionar 
hoje também nos horá-
rios de 18h às 20h para 
que mais companheiros 
possam votar.
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EXPEDIENTE

CAMPANHA SALARIAL 2014/2015

TC MONTAGENS
O que os trabalhadores querem?

Já convocamos duas 
assembleias para os traba-
lhadores da TC Montagens 
analisarem a proposta 
da empresa para assina-
tura do Acordo Coletivo 
2014/2015.

Na primeira assembleia 
não veio nenhum trabalha-
dor. Na segunda, também 
não. Só aqui na planta de 
Timóteo são cerca de 50 
companheiros e prestando 
serviços em João Monleva-
de um outro tanto.

Na próxima sexta fa-

remos nova assembleia, e 
assim, acontecerá até que 
o trabalhador dê o ar da 
sua presença.

Enquanto o Acordo não 
é assinado, os trabalhado-
res não irão receber a PLR, 
REAJUSTE, a nova CESTA 
BÁSICA, etc...

Portanto, companhei-
ros da tc montagens, nes-
ta sexta-feira, dia 10/04 
tem assembleia às 18h 
na sede do metasita.

Para conquistar tem que 
lutar! 
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CAMPANHA 
SALARIAL 
2015/2016

SANKYU
Assembleia 
para 
aprovação de 
Pauta

Todos os trabalha-
dores da Sankyu estão 
convocados para as-
sembleia amanhã, dia 
09/04/2015 às 18h na 
sede do Metasita para 
juntos construirmos a 
Pauta de Reivindicações.

Participe!

Dia: 09/04
      (5ª-feira) 
Horas: 18h
Local: Sede do 
Metasita

Presidente da Câmara Eduardo Cunha 
retribui financiamento empresarial 

e garante que Projeto de Lei que permite a terceirização de 
todas as atividades numa empresa será votado essa semana

Há mais de 11 anos, a 
CUT luta contra um Proje-
to de Lei 4330 que libera 
a terceirização em todas 
as etapas do processo de 
produção, ainda exime a 
empresa contratante da 
responsabilidade solidária 
quando a empresa ter-
ceirizada dá o calote nos 
trabalhadores.

Na prática, todos os tra-
balhadores de uma empresa 
pode ser contratado como 
Pessoa Jurídica (PJ), sem 
ter direito a nenhum dos 
benefícios da CLT ou dos 
Acordos Coletivos. Um úni-
co Projeto de Lei faz a tão 
sonhada reforma trabalhista 
para os patrões. E quem 

está garantindo o processo 
de votação é o Presidente 
da Câmara Eduardo Cunha/
PMDB, depois de receber 
alguns milhões de empresas 
brasileiras para financiar 
sua candidatura a Deputa-
do. Ele agora está pagando 
a fatura.

Na última terça-feira 07, 
a CUT fez manifestações em 
quase todas as capitais bra-
sileiras contra a votação do 
Projeto. Mas, os trabalhadores 
brasileiros podem pagar caro 
terem eleito o mais retróga-
do e conservador Congresso 
brasileiro desde 1964.

É por isso que dissemos: 
voto não tem preço, mas 
tem consequência.

COM A PALAVRA O TRABALHADOR
“Na PLI as irregularidades 
parecem não ter fim. Na 
PLIA quando tem EPI’s, os 
mesmos são de péssima 
qualidade, pois, na tentativa 
de economizar, os mesmos 
são higienizados e pare-
cem ser lavados com óleo 
ou produto parecido. Mas, 
ultimamente, não estamos 
tendo EPI nenhum. 
A falta de operador vem se 
arrastando há mais de ano 
e o que chama atenção é 
a mão-de-obra temporária, 
pois os operadores contrata-
dos mudam a cada 06 meses 
mas nunca são admitidos. 
Esse assunto cabe denúncia 
ao Ministério do trabalho.
Já na PLIL a segurança não 
tem vez, todos sabemos que 

o trilho das pontes rolan-
tes 27 e 28 estão gastos o 
que vem causando excesso 
de vibração, com isso, em 
toda preventiva é necessário 
soldar a cabine para que não 
haja queda da mesma. Agora 
a pinça da Ponte Rolante 
28 está se abrindo sozinha. 
Até aqui a sorte tem nos 
acompanhado.
Será que os gestores estão 
esperando haver queda de 
bobina para tomar alguma 
medida de segurança? Ou 
eles acham que o lembre 
“favor não deixar os novatos 
operarem esta ponte” irá re-
solver a condição insegura?
Na verdade acho que eles 
estão querendo voltar ao 
topo da tabela da área com 
maior numero de acidente, 
como foi o ano passado”.


