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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

CAMPANHA SALARIAL 2015-2016

Vamos ver se dessa vez vai!

Quanto tempo 
vai durar a campanha 

salarial ?

Vai depender 
da sua participação!

APERAM

AssembleiA AmAnhã 
18/09, para aprovação da 
PAUTA de 
ReiVinDiCAÇÕes

Já foram 02 assembleias 
canceladas porque a 
grande maioria dos 
trabalhadores preferiram 
fazer qualquer coisa 
do que a participar das 
assembleias. 

Se não tem trabalhador 
na assembleia, não tem 
pauta de reivindicações. 

Se não tem pauta não tem 
campanha salarial. Sem 
campanha salarial não se 
discute: REAJUSTE, RETORNO 
DE FÉRIAS, FIM DA JORNADA 
FIXA, PLANO DE SAÚDE, ETC...

De nossa parte vamos 
cancelar e convocar novas 
assembleias enquanto for 
necessário. 

A direção do sindicato 
não tem como resolver os 
problemas dos trabalha-
dores. E como os próprios 
juízes já afirmaram durante 
o julgamento de uma ação 
movida pelo Metasita: “a 
justiça não é muleta de 
categoria pelega”.

Assembleia 
SEXTA-FEIRA

 Dia: 18/09 (6ªfeira)
 Horário: 07:30, 13:00, 15:30 e 18:00
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EXPEDIENTE

Companheiros da Vamservice fazem sua parte

Dessa vez, a assembleia valeu!

VAMSERVICE

A presença dos traba-
lhadores da Vamservice na 
3ª assembleia convocada 
para aprovação da pauta 
foi boa. Eles estão compre-
endendo que o resultado 
da campanha salarial, as 
conquistas que vamos 
ter não depende exclu-
sivamente da direção do 
Sindicato. É a mobilização 
dos trabalhadores que sen-

sibiliza o patrão. A consciência 
do patrão passa pelo medo do 
silêncio da máquina parada. 

Na 1ª assembleia foram 4 
companheiros presentes. Na 2ª 
foram 23. Na 3ª assembleia até 
o momento do fechamento desta 
edição cerca de 50 companhei-
ros já tinham assinado o livro de 
presença.

Desta vez valeu. 
Juntos somos mais fortes!

Metasita 
realiza o 3º 
Curso para 
Cispistas
Ocorrerá na sede do 
Metasita hoje e amanhã, 
o 3º curso para Cipeiros 
realizado pela Entidade.
Durante o Curso, os 
participantes conhecerão 
melhor as NR’s, a legis-
lação sobre a Segurança 
no Trabalho, e debaterão 
o papel do Cipeiro para 
garantir ao trabalhador 
um ambiente seguro de 
trabalho, como é seu 
direito legal.

VAMSERVICE LOGÍSTICA
Trabalhadores da Vamservice 
Logística serão representados por 
Metasita e Rodoviários
A direção da Vamservice 
Logística informou aos 
seus trabalhadores  que os 
mesmos seriam represen-
tados pelo Sindicato dos 
Rodoviários. Em função 
dessa informação procu-
ramos o Sinttrocel para 
compreender a situação. 
O que ficou acertado entre 
os dois Sindicatos, é que, 
quem for motorista, opera-
dor de máquinas, etc, será 
representado pelo Sinttro-
cel. Quem for metalúrgico 

será representado pelo Metasita. E a negociação com a 
empresa será em conjunto, assim, como acontece com a 
Lomae, CRC Engenharia e PH Transportes.

A pedido de alguns companheiros motoristas estamos 
informando alguns direitos acordados entre os sindicatos 
e a Lomae.

Piso Salarial para Motoristas de 
carreta: R$ 1.499,23
Cesta Básica: R$202,00
PLR: R$1.600,00

“Sei que o Metasita não 
representa os vigilantes da 
Esquadra, mas por favor di-
vulguem o que está acon-
tecendo com a gente. A 
Esquadra não paga, e nem 
nunca pagou hora extra 
quando trabalhamos nos 
feriados. Tivemos que tra-
balhar no 7 de setembro, 
feriado nacional, e rece-

COM A PALAVRA O TRABALHADOR
bemos sem o adicional de 
hora extra, como se fosse 
uma segunda-feira comum. 
Também não aguentamos 
mais pagar o plano de 
saúde sem compreender a 
quantidade de descontos 
que é feito, ao meu modo 
de ver, indevido”.

METASITA
Estamos  cobrando da Ape-
ram se ela paga a Esquadra 
os dias trabalhados em 
feriado como hora extra. 
Nós acreditamos que sim. 
Mas, independente disso, 
todo a hora trabalhada em 
feriado é hora extra. 


