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INIMIGOS DA CLASSE TRABALHADORA
Duas figuras nacionais
resumem todos os confrontos
que a classe trabalhadora
tem que fazer.
O presidente da Câmara
Dep. Eduardo Cunha e o Juiz
do Supremo Tribunal
Federal Gilmar Mendes
EDUARDO CUNHA
Cunha é o hoje o padrinho da PL 4330, a PL
da escravidão. Em troca
do gordo financiamento
que recebeu para sua
campanha a Deputado e
a Presidente da Câmara,
ele quer fazer aprovar
de qualquer maneira a
PL 4330 que significa na
prática o fim de todos
os direitos trabalhistas
que levamos séculos
para conquistar. Se pas-

sarmos a sermos contratados
como Pessoa Jurídica – PJ,
como possibilita o PL 4330
será o fim de férias, 13º salário, aposentadoria, carteira
de trabalho, etc.
Infelizmente o projeto
já foi aprovado na Câmara. Nossa luta agora é para
impedir que ele seja votado
no Senado.
GILMAR MENDES
Já o Gilmar Mendes,
pediu vistas de uma Ação

movida pela OAB que proíbe
que as empresas financiem
as campanhas a Deputados,
Senadores, etc. Quando
Gilmar Mendes pediu vistas
do processo a votação estava
em 6 a 1, ou seja, o Ação da
OAB já é considerada procedente. O problema é que
Gilmar Mendes não devolve
o processo há mais de ano e
não dá o seu voto. Segundo
ele, só votará quando ocorrer
uma reforma política. Um
único Juiz está segurando

de forma monocrática um
projeto que afeta milhões
de brasileiros.
O que temos a ganhar com
o fim do financiamento patronal aos políticos? Teremos um
Congresso onde os trabalhadores terão mais influência.
O voto do trabalhador
terá mais peso. Por isso,
nesse 1º de maio temos
que decretar a todos os
pulmões Eduardo Cunha e
Gilmar Mendes são inimigos
da Classe trabalhadora.

LM ENGENHARIA

Corrigindo informações
sobre a LM Engenharia

N

esta matéria
queremos corrigir
uma informação
que foi omitida na matéria sobre a empresa LM
Engenharia.
No boletim passado
informamos que houve
reajuste somente dos
salários, quando na
verdade, ficou acertado
em uma reunião entre
representantes da empresa e do sindicato que
o reajuste seria nos salários e na cesta básica.
Por outro lado,
quanto à reivindicação
da PLR em se cumprir
a Convenção Coletiva,

o que a matéria traz é
uma sugestão para a
empresa, uma vez que,
o valor pago pela CCT, é
o parâmetro mínimo que
temos para se negociar
com qualquer empresa
de nossa base.
Ainda, segundo a
empresa, a diretoria
está analisando quanto à assinatura de um
acordo específico ou
se continuarão a seguir
a Convenção Coletiva
assinada entre o Metasita e o sindicato patronal
Sindimiva.
Pediram para aguardarmos mais um prazo.

PL 4330

Apesar de tudo, temos que
pressionar o Senado

N

ão temos dúvidas
que a aprovação do
PL 4330 irá garantir
ao patrão terceirizar todo
seu quadro de pessoal para
economizar na folha de
pagamento e nos encargos
trabalhistas. Por outro
lado, nós trabalhadores
iremos ganhar menos, e
ficaremos mais expostos
aos acidentes e às doenças
profissionais.
Dando o troco Cunha
promete atrapalhar a aprovação de todos os projetos
de interesse de Renan.
Enquanto isto, nós
trabalhadores continuamos
nossa luta para derrubar o
PL 4330.
O presidente da CUT,
Vagner Freitas, e o presidente do Senado, Renan

Calheiros, se reúnem hoje,
terça-feira (28), às 16h,
para conversar sobre o
Projeto de Lei 4330/2004,
aprovado em segunda
votação na Câmara dos
Deputados no dia 22. Participarão da audiência os
presidentes da CTB, Adilson Araújo; da NCST, José
Calixto; e da UGT, Ricardo
Patah.
Vagner explica que
solicitou a audiência
porque a luta contra esse
PL é ininterrupta e envolve
várias frentes de batalha:
dias nacionais de paralisações, atos em frente ao
Congresso Nacional e nos
aeroportos e, também,
audiências com os parlamentares que ainda vão
apreciar o projeto.

COM A PALAVRA O TRABALHADOR
“Não muito satisfeito,
mas com muito carinho,
consideração, respeito
e dever que venho lhes
comunicar que não faço
mais parte do quadro de
funcionários da empresa
Aperam.
Não foi bem como
esperava, mas mesmo
assim não posso deixar
de expressar meu total
agradecimento àqueles
que me ajudaram durante todos os anos trabalhados nesta empresa
onde todo tempo, pude
observar diversos fatores
que com o ambiente e
as condições de trabalho
foram cultivados por esta
companhia, inclusive o
dever de cada funcionários possuir um celular,
conforme afirmado pelo
ex-supervisor..... Aprendi
teorias, conceitos e práticas que me permitiram
cumprir meus objetivos.
Contudo, as grandes
empresas nos ensinam
muito e nos projetam objetivos profissionais mais
altos, reforçam nossa ambição e despertam nossa
inquietude, fazendo com
que tenhamos sonhos,
planos e objetivos cada
vez mais concretos e com
maior valor.
Aproveito este momento para deixar algumas

palavras para reflexão:
Parece que atualmente
quando falamos em carreira profissional, os conceitos saem distorcidos
da realidade que antes
impunha que permanecer
por longo período, ou
a vida inteira, em uma
mesma organização, serviria para garantir que a
responsabilidade profissional de cada um era a
empresa que construía.
No entanto, cada um
deve cuidar e administrar
a sua carreira priorizando
seus resultados por toda
trajetória.
Ex-supervisor...., sem
mágoas, agora que você
já me dispensou, pelo
menos uma vez seria
possível para ser honesto
e confirmar que a causa
fundamental para minha
dispensa seria a falta do
celular e não redução de
quadro?
Pessoal, não tenho todos
e-mail’s dos nossos
colegas e não pensei em
enviar para toda usina,
por isso peço a vocês que
receberam este e-mail favor retransmiti-lo a eles.
Enfim, desejo a todos
muita saúde, sucesso e
que Deus esteja sempre
presente em suas vidas.
Codialmente,
........”

SANKYU

Companheiros
A Pauta de Reivindicações dos trabalhadores
da Sankyu já foi encaminhada a empresa. O fato
de parte do contrato da
Sankyu ser primarisado
não impede que as negociações aconteçam. Vamos
a luta companheiros.

EXPEDIENTE
METASITA
SEDE: Av. Mon. Rafael, 155, Timirim
Timóteo/MG - Tel: 3849-9100 / 9101
SUBSEDE: Fabriciano - Tel: 3841-3909
SUBSEDE: Timóteo - Tel: 3847-5690
Site: www.metasita.org.br
E-mail:secretaria@metasita.org.br
Resp.:Diretoria do METASITA
Tiragem: 3500 exemplares

