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CAMPANHA SALARIAL
2016/2017
ACIDENTE FATAL
QUE A
MORTE DO
COMPANHEIRO
RODRIGO NÃO
SEJA EM VÃO

A morte do
companheiro
Rodrigo provou
uma coisa: “punir
não é a solução”!
Que ela nos
ensine e nos
encoraje a recusar
qualquer atividade
que ponha nossa
vida e saúde em
risco.
Que ela ensine
a Aperam que não
existem soluções
fáceis para garantir
segurança.
Que o medo
de demissão gera
insegurança. Que
punição leva à
revolta e não à
consciência. E,
principalmente que
são atitudes e não
frases de efeitos
que constroem um
ambiente seguro.

Quanto vale
uma vida?

Resposta simples: não tem preço!

A

morte do
companheiro
Rodrigo, vítima
de acidente de trabalho,
chocou a todos. É
inadmissível que um ser
humano que sai de casa
para buscar um sustento
para sua família, retorne ao
seu lar dentro de um caixão.
Não estamos
preocupados em apontar
o dedo, buscar um
responsável, mas em
buscar as razões para
evitar que o fato se repita.
PUNIR X
CONSCIENTIZAÇÃO
Na última reunião
de negociação com a
Aperam, solicitamos o
agendamento de uma
reunião para discutir
especificamente as
punições distribuídas
pela empresa como

política de segurança.
Como a reunião não foi
agendada, reforçamos a
solicitação por meio de
correspondência enviada
ao mesmo RH no dia
30/11/2016 e até agora a
reunião não foi agendada.
Não concordamos que a
punição, a política do medo da
demissão seja a melhor forma
de prevenir acidentes. Temos
certeza que a conscientização
dos trabalhadores é o único
caminho possível de evitar
lesões e morte dentro da
fábrica.
DIREITO DE DIZER NÃO
O discurso da Aperam
é que o trabalhador tem
direito de dizer não,
quando a atividade a
ser executada não puder
ser feita com a devida
segurança. Porém, no diaa-dia, diante da cobrança

por produção esse direito
não é garantido aos
trabalhadores.
Entre segurança e
produção, a produção vem
em 1º lugar.
Errado na Aperam
é aquilo que é feito
diariamente até dar
errado.
Se o que você faz,
mesmo fora das normas
de segurança, se não
der errado, ninguém fala
nada.
APURAÇÃO DO ACIDENTE
Nenhum representante
do Metasita ou Sinttrocel
está participando da
apuração do acidente.
Se de fato estão
buscando as razões do
acidente e não culpados,
o que impede que os
representantes dos
trabalhadores participe
desse processo?

DIRETOR DO METASITA É PRESO

Diretor do Metasita é detido
por manifestar contra a PEC 55
em tentativa de protesto
contra a PEC 55. Em
operação de guerra,
a polícia do Distrito
Federal fechou toda a
região no entorno do
Congresso Nacional. Além
das prisões arbitrárias,
reprimiu os manifestantes
com bombas de gás e
balas de borracha.
Que o companheiro
Rondynele saiba que
sua prisão nos enche

de orgulho. É assim que
acontece com quem luta
contra o capital. Mas a
nossa luta nunca foi em
vão.
Força sempre
companheiro!
OBS: por volta das 5h30
da manhã de ontem
(14/12/2016), todos os
detidos foram liberados,
inclusive o companheiro
Rondynele.

FARMÁCIA, CLÍNICA
SEDE DO METASITA E
SUBSEDE FABRICIANO
As Clínicas e a Farmácia irão
funcionar normalmente
todos os dias.
Horário de
funcionamento:
FARMÁCIA:
7h30 às 18h
Fone: 3849-9110

VAMSERVICE E SINDIMIVA
Os trabalhadores da
Vamservice, e das
empresas representadas
pelo Sindimiva, em
assembleias realizada na
última terça e quintafeira, deliberaram pela
aceitação da proposta
apresentada pelas

No período de 26/12 a
06/01/2017 o Metasita
estará fechado e os
funcionários ficarão de
férias coletivas.
Essa medida faz
parte das ações que
a direção do Metasita
está realizando para
reduzir os custos da
Entidade em função da
diminuição da receita
pela não cobrança da
taxa negocial.
A direção do sindicato
ficará de plantão para
qualquer emergência.

empresas encerrando
a campanha salarial
2016/2017. Mesmo que de
forma parcelada, o INPC foi
reposto. Se não obtivemos
ganhos, podemos
considerar como vitória
não deixar os patrões
continuarem a reduzir

PH TRANSPORTES

nosso poder de compra.
TAXA NEGOCIAL
Como fizemos na Aperam,
também não vamos cobrar
taxa negocial desses
trabalhadores. Não é justo
que o grupo, que com
suas filiações mantém o
sindicato, pague sozinho a
taxa negocial.

Empresa faz proposta

CLÍNICA SEDE E
SUBSEDE FABRICIANO:
7H às 17H
Informações:
3849-9113
3841-3909
3846-2039

WhatsApp
do Metasita

Trabalhadores reúnem em assembleia dia 16/12
A PH Transportes
apresentou sua proposta
para renovação do Acordo
Coletivo. Os trabalhadores
EXPEDIENTE

vão analisar e deliberar
sobre a proposta em
assembleia a ser realizada
nessa sexta-feira, dia

16/12/2016 às 7h30 e
17h30 no auditório do
Metasita.
Vamos encher a casa!

Denúncias e
Informações:
99872-1825
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

O companheiro Rondynele,
diretor do Metasita faz
parte de um grupo de
cerca de 50 pessoas que
foram detidas durante as
manifestações contra a
PEC 55 em Brasília nesta
dia 13.
Esta PEC é chamada
como PEC do fim do
mundo, ou como
descreveu a ONU “a PEC
que vai aumentar os níveis
de pobreza no Brasil”.
Há mais de 50 presos
políticos em Brasília
Os manifestantes
foram presos sem que
as condutas de cada um
sejam individualizadas,
o que é uma prática
ilegal e arbitrária, que
chega a ser ditatorial. Os
manifestantes, de acordo
com os relatos, foram
presos aleatoriamente,

FÉRIAS
COLETIVAS NO
METASITA

