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CAMPANHA SALARIAL 2014/2015

Emalto

Acordo Coletivo de Trabalho
será negociado entre Metasita e Empresa

A

Emalto decidiu
por atender uma
reivindicação
antiga dos trabalhadores:
o Acordo Coletivo será
celebrado entre a empresa
e o Metasita.
A negociação direta
permitirá que façamos

THERMON
se recusa à
negociação
direta

R

ecebemos da
empresa Thermon
correspondência onde
a mesma afirma que não
fará negociação direta com o
Metasita, conforme solicitação
dos trabalhadores, e
continuará sendo representada
pelo SINDIMIVA (Sindicato que
representa os patrões).
Pelo visto, a única visão
de grandeza dos donos da
empresa é a dos galpões que
constrói. Na hora de negociar,
continua se comportando
como um gatinho.

um acordo que retrate a
realidade econômica da
empresa, valorizando os
trabalhadores que geram o
seu lucro.
Já os trabalhadores
terão que se envolver
mais. Participar da
Campanha Salarial em

todas as suas etapas. Pois,
trabalhador nunca ganhou
nada, conquista tudo!
A primeira rodada da
negociação será realizada
no dia 23/10, isto porque,
a proposta da empresa
é que seja discutido
primeiro a PLR, que já tem

nova reunião marcada
para o dia 16/10, às 8
horas, onde esperamos
ter uma proposta
para ser apresentada
aos trabalhadores em
Assembleia.
Companheiros/ras,
participe!

COM A PALAVRA O TRABALHADOR
1 Luz de emergência
“Dia desse ocorreu uma chuva com grande ventania aqui
no Distrito Industrial. A luz acabou e tivemos que correr
nas escuras dentro do galpão, pois a ventania estava
derrubando os biombos. Não havia nenhuma luz de
emergência para nos orientar. No entanto, o galpão está
cheio de câmeras para nos vigiar”.

2

Trabalhador sem carteira assinada

“Na Thermon tem companheiros que estão trabalhando
na construção do galpão sem carteira assinada e
que estão tendo que assinar recibo de pagamento
em branco. Um companheiro inclusive depois de
trabalhar 2 anos sem carteira assinada foi demitido
sob acusação de desvio de material, sem que
nenhuma prova fosse apresentada. O comentário
que rola por aqui é que a empresa tem sujado o
nome dele e que ele não está conseguindo arrumar
emprego”.

METASITA

Pedimos aos
trabalhadores
que peça a esse
companheiro para
nos procurar. São dois
crimes cometidos pela
Thermon: trabalho
sem carteira assinada
e acusação sem
prova.

CLÁUSULA
OITAVA - SALÁRIO
SUBSTITUIÇÃO
O trabalhador que
vier substituir
outro de salário
maior, por qualquer
motivo, desde que a
substituição não seja
eventual,
inclusive por rescisão
de contrato de
trabalho, receberá
salário igual ao
do trabalhador
substituído, a partir
da data de
sua substituição.
§ 1º - O Empregado
receberá o salário
de trabalhador
substituído somente
no período de
substituição, quando
este for igual a 30
(trinta) dias.

Expediente

§ 2º - É vedado à
empresa dividir
ao período de
substituição entre
dois ou mais
funcionários como
forma de não
pagar a diferença
correspondente.
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ELEIÇÃO PRESIDENCIAL 2014

Fernando Henrique Cardoso
insulta eleitor e vê eleitor de
Dilma como ignorante
Com os resultados
das urnas, os
trabalhadores irão
escolher entre dois
projetos que vêm se
confrontando há 20
anos.

D

e um lado, o
projeto neoliberal
e sua proposta
de Estado mínimo, que
comandou o país em
duas oportunidades
com FHC. O projeto que
representa os interesses
das elites, do mercado,
dos mais ricos. Para os
neoliberais, tudo que pode
ser, será transformado
em mercadoria. Tendo
acesso àqueles que podem
comprá-la. É o mercado

quem determina tudo.
Do outro lado,
um projeto de centro
esquerda, que coloca o
Estado como principal
responsável por políticas
de crescimento do
país. Esse projeto é
representado pelos dois
mandatos de Lula e um
da Dilma. Nesse projeto,
o Estado é responsável
pelos direitos mínimos
da sociedade, que sejam
garantidos a todos os
brasileiros, independente
do seu poder aquisitivo.
Para alguns será, mais
uma vez, a disputa dos
mais ricos contra os mais
pobres.
No final, cabe ao
trabalhador escolher quem
irá comandar o país.

FHC INSULTA ELEITOR E
VÊ ELEITOR DE DILMA
COMO IGNORANTE
Em entrevista ao
colunista Josias de
Souza, do portal Uol, o
ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso,
padrinho do Aécio Neves,
deu a seguinte declaração:
“O PT está fincado nos
menos informados, que
coincide de ser os mais
pobres. Não é porque
são pobres que apoiam o
PT, é porque são menos
informados”, afirmou.
Também não é
nenhuma surpresa, para
quem já chamou todos os
aposentados de preguiçosos
e atoas, chamar agora os
que não votam em seu
candidato de “burros”.

ASSOCIADO

APROVEITE A SUPER PROMOÇÃO!!!

Não jogue este informativo em via pública

Fique por
dentro da
Convenção
Coletiva de
Trabalho

