
Sem Censura
INFORMATIVO DO METASITA   -   N° 2231 -  07 Outubro 2015

Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

APERAM - CAMPANHA SALARAL 2015/2016

Aperam já pagou 
muito mais por um 
trabalho igual ao seu 

No último boletim 
perguntamos 
quanto vale o seu 
trabalho. 

Informamos que na 
negociação o que faze-
mos é definir quanto a 

Aperam vai pagar por sua 
mão-de-obra, pelas ativi-
dades que você exerce den-
tro da usina. A direção do 
METASITA só representa os 
trabalhadores na mesa de 
negociação. São as ações 

deles que define o valor da 
negociação no final.

Quanto você recebe 
hoje pelo seu 
trabalho? 
Com toda certeza a Ape-
ram já pagou mais a outro 
trabalhador do que te paga 
hoje tanto na forma de sa-
lário hora, quanto na forma 
de salários indiretos (direi-
to). Muito do dinheiro  que 
ia para o bolso do peão 
hoje ajudam a engordar o 
lucro do patrão.

É fácil comprovar o que 
estamos afirmando. Com-
pare seus salários e os seus 
direitos com os dos com-
panheiros que estão saindo 
da usina aposentados. Não 
acredite em quem disser 
que você vai, depois de 
um tempo de casa ganhar 
igual a ele. 

E não podemos culpar 
só a ganância do patrão. 
A acomodação do pião 
é igualmente responsá-
vel. Nunca houve patrão 
bonzinho. A diferença é 

que antes os trabalhadores 
lutavam para que lhes pa-
gassem mais pelo serviço 
que executavam e hoje em 
dia o trabalhador está feliz 
em ganhar R$5,40 a hora.

A campanha salarial 
é o momento que temos, 
garantido por lei, para 
fazer o patrão valorizar 
mais nossa mão-de-obra. 
Mas, para isto acontecer 
o trabalhador vai ter que 
comparecer. 

E basta não esquecer: 
juntos somos mais forte!

SANKYU - CAMPANHA SALARAL 2015/2016

Dissídio Coletivo será 
impetrado na próxima 
quarta-feira, 14

A Sankyu não agendou 
nova rodada de nego-
ciação após os traba-
lhadores rejeitarem sua 
proposta inicial. 

A única informação 
que obtivemos foi que 
o responsável pela 
negociação está de 
férias.

Diante do silêncio da 
Empresa não nos resta 
outra alternativa que 
não seja entrar com o 
Dissídio Coletivo. 

A documentação já 
está pronta e vamos 
entrar com ele até a 
próxima quarta-feira, 
14/10.
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EXPEDIENTE

PH 
TRANSPORTES
Com a palavra o 
trabalhador

CURSOS NO METASITA

Lomae, PH e CRC Engenharia
Hoje tem assembleia

CAMPANHA SALARAL 2015/2016

Estamos convocando os 
companheiros que traba-
lham na Lomae, PH e CRC 
Engenharia para assem-
bleia nesta quarta-feira, 
07, para análise e delibera-
ção da pauta de reivindica-
ções que será encaminhada 
às empresas. 
Esperamos, para não ter-
mos que ficar cancelando 

assembleia, que a casa 
encha e os trabalhadores 
participem ativamente.
O que não falta é exem-
plo para mostrar que 
essas empresas só cami-
nham com as propostas 
quando os trabalhadores 
mostram a sua cara, 
pois, jUNTOS SOMOS 
MAIS FORTES.

VamserVice Logística
Metasita e Rodoviários convocam os 
trabalhadores para assembleia nesta quinta-
feira(08) às 7h30 e 17h30
Conforme ficou acertado 
entre a direção do Metasita 
e o Sindicato dos Rodovi-
ários, os trabalhadores da 
Vamservice Logística que 
forem metalúrgicos serão 
representados pelo Meta-
sita e os motoristas pelo 
Sindicato dos Rodoviários. 
A negociação se dará entre 
a empresa e representan-

tes dos dois sindicatos como já 
acontece com PH, Lomae e a CRC 
Engenharia.
Para fazermos o debate da pauta 
de reivindicações que será en-
caminhada a empresa, estamos 
convocando os companheiros da 
Vamservice Logística para uma 
assembleia nesta quinta-feira, 
08/10, às 7h30 e 17h30 na sede 
do Metasita, no bairro Timirim.

Nós trabalhadores da PH 
estamos vendo a hora 
em que acontecerá um 
grave acidente com um 
ser humano, “fatal”. O 
motivo é devido gran-
de pressão por parte 
da direção da PH. Eles 
deixam claro que somos 
descartáveis. Mas, as 
máquinas não. Ai se dei-
xarmos um grãozinho de 
areia, se acontecer um 
pequeno risco por menor 
que seja, é motivo para 
xingamento, humilhação 
demissão. Assédio moral 
é a forma deles admi-
nistrarem e faz parte 
da rotina no dia-a-dia. 
A PH para ganhar a 
concorrência reduziu os 
preços, e agora, além 
de reduzir o número 
de funcionários, antes 
165,e hoje 145, quer 
aumentar ainda mais o 
lucro sangrando o lombo 
do trabalhador. Esta-
mos vendo a hora que a 
empresa vai montar um 
pelourinho para nos chi-
cotear como os senhores 
antigamente faziam com 
os outros escravos.

assEmbLEia
Dia: 07/10
Horário: 7h30 
e 17h30
Local: Sede 
do Metasita

assEmbLEia

Dia: 08/10
Horário: 7h30 e 
17h30
Local: Sede 
do Metasita


