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Vem aí...

Campanha Salarial
A luta não cessa para a classe trabalhadora

A

ssim que terminou a extensa
Campanha Salarial
2015/2016, iniciamos as
negociações do acordo de
PLR para 2016. Fechado
o acordo de PLR/2016, já
está na hora de iniciarmos a Campanha Salarial
2016/2017.
A pauta de reivindicações deverá ser entregue
até o dia 15 de setembro.
E precisamos debater:
Que pauta vamos
encaminhar para as
empresas?
1) Uma pauta tradicio-

nal e extensa que contenha as reivindicações que
altere radicalmente as
relações que temos com
as empresas, e conquistarmos um ambiente de
trabalho onde sejamos
recompensados por tudo
que produzimos, como
fazemos historicamente?
2) Ou, devemos encaminhar uma pauta mais
enxuta, e objetiva, mas
que também valorize a
nossa força de trabalho
como merecemos?
Os trabalhadores é que
devem decidir.

Construindo a pauta...
Acesse o nosso site e participe! Ajude
a definir como será a nossa pauta.
Temos a certeza de que só teremos
vitória e o que comemorar, se todos os
trabalhadores se envolverem do início
ao fim da Campanha Salarial.

www.metasita.org.br
link: Fala Companheiro

ELEIÇÃO CIPA

Empresas da base convocam eleição para CIPA
A CIPA é uma ferramenta que os
companheiros têm na busca de um
ambiente seguro de trabalho.
Por isso os companheiros eleitos
têm estabilidade de 02 anos de
emprego. Precisamos cada vez mais
de companheiros combativos que se
disponham a entrar na CIPA.
Duas empresas da base estão convocando eleição para os próximos
dias. Confira ao lado:

• TMI INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL
PERÍODO DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS: 09/08/2016 a 23/08/2016
LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Escritório Administrativo
HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: 7h30 às 17h
DATA DA VOTAÇÃO: 29/08/2016

• VAMSERVICE

PERÍODO DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS: 05/08/2016 a 19/08/2016
LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Escritório Interno da empresa
HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: 8h às 12h e 13h30 às 17h30
DATA DA VOTAÇÃO: 05/09/2016

HIDROSALES ENGENHARIA

APERAM

Com a palavra
o trabalhador

É assim que se faz!
com o funcionário tendo
feito todas as correções
necessárias, pagando os
direitos de forma retroativa.
Ainda, segundo o
preposto, todos os trabalhadores que estão dentro da
fábrica também já receberam seus direitos de forma
retroativa.
Esse é um comportamento ético.
Se a empresa não sabia
que devia, ao ser informada
da dívida, não reluta em
pagar o que deve.
Que outros patrões bebam dessa água!

...é assim
que se faz!!!

pedir para o advogado
analisar, é constatado
que o PPP não condiz com a realidade
do trabalhador. Aí
procuramos o senhor
responsável, porém ele
diz que o documento
em questão está correto. O interessante é
que vários companheiros trabalham em área

Capítulo final da novela será na
próxima sexta-feira, 19/08
feira não for dada uma
solução para os trabalhadores receberem o que
lhes é devido, a justiça
será acionada para que a
companheirada não pague
o pato dos desacertos da
TC e da Aperam.
Foi solicitado que na
audiência agendada na
próxima sexta, 19/08,

a Aperam apresente um
valor que entende ser
devido e que será destinado exclusivamente aos
acertos rescisórios dos
companheiros da TC Montagens, independente da
solução ou não do impasse
relativo ao valor total da
prestação de serviços por
parte da TC Montagens.

EXPEDIENTE

Pois saibam todos que
o acordo já foi assinado,
carimbado e homologado
pelo Ministério do Trabalho, está valendo e tem
força de lei.
A companheirada que
trabalha na TMI pode
acessar a Convenção Coletiva no site do sindicato

agressiva e o PPP é
como se trabalhassem
em escritório: sem
ruído, poeira e calor.
Há pouco, soube que
esse responsável tem
aposentadoria especial. Sempre o conheci
trabalhando no burocrático. Muito raro o
ver na área, a não ser
para medir e cortar insalubridade dos companheiros. Eu e muitos

TMI Instrumentação Industrial
Segundo o relato de
alguns companheiros que
trabalham na TMI, a empresa não está pagando o
que lhes é devido segundo
a Convenção Coletiva de
Trabalho à qual a empresa
está sujeita. A Empresa
teria alegado que o acordo
não foi assinado.

Muitos companheiros
pegam o seu PPP e, ao

TC MONTAGENS

A luta dos trabalhadores da TC Montagens para
receber seus direitos têm
se transformado numa
novela de mau gosto em
vários capítulos.
Em audiência que ocorreu no Ministério Público
do Trabalho na última terça-feira (16/08/16) ficou
definido se até na sexta-

“Estou indignado.

companheiros já fomos
através do endereço:
www.metasita.org.br e
entrar no link ACORDOS.
Verifiquem se estão
recebendo a CESTA BÁSICA, PISO SALARIAL,
ABONO conforme determina a Convenção Coletiva.
Qualquer problema é só
nos procurar.

prejudicados por conta
disso. Eles sabem que
nosso PPP está errado
e não fazem nada.
Muitos companheiros
poderiam aposentar se
a empresa revisse os
PPPs. Após mais de 25

Sindicato Metasita

anos de Aperam, ainda
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somos tratados assim.”

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

É normal encontrar em
nossos boletins denúncias
de empresas que lesam os
direitos dos trabalhadores.
Que bom que dessa
vez vamos tecer elogios à
Hidrosales.
Durante a homologação
da rescisão de contrato de
trabalho de um funcionário
da Hidrosales, identificamos
que a mesma não estava
cumprindo a Convenção
Coletiva.
Fizemos a observação
junto ao preposto da empresa e, em pouquíssimo tempo
depois, o mesmo retornou

