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APERAM - CAMPANHA SALARIAL

Confirmada a 1ª reunião de
negociação com a Aperam
E
assembleia
stá confirmada para
amanhã, às 14h, no
escritório central a 1ª
rodada de negociação entre
o Metasita e a Aperam.
Ficou acertado entre
as partes que só haveria
reunião de negociação
quando o orçamento da
empresa estivesse definido, e sendo possível,
que fosse apresentado
uma proposta incluindo a
questão financeira.
É essa nossa expectativa para amanhã. Não
queremos repetir os anos

anteriores, onde uma
reunião só servia, para
agendar outra reunião.

Se tem proposta,
tem assembleia
Já que a empresa vai
apresentar proposta amanhã, na próxima quinta-feira (03/12) haverá
assembleia no Metasita.
Vamos analisar a proposta apresentada pela
empresa. Que fique claro
para a companheirada: “se
a casa estiver vazia,” a
assembleia será cancelada!

Como andam
as negociações em Timóteo
e Cel. Fabriciano
VAMSERVICE

A Vamservice comunicou ao sindicato ainda
não ter condições de
apresentar sua proposta para renovação de
Acordo Coletivo.
Por isso, ela garantiu
a data base até o dia
30/11, próxima segunda-feira.

DIA: 03/12
HORÁRIOS:
07H30, 13H,
15H30, 18H
PH Transportes
Em reunião ocorrida na
semana passada com
a PH Transporte juntamente com o Metasita e
o Sinttrocel, a empresa
ofereceu um reajuste de
8,34%, sendo que o INPC
do período é de 10,34%.
Uma nova reunião foi
agenda para a próxima
semana. Assim que houver uma proposta completa os companheiros
da PH serão convovados
para assembleia.

LOMAE

Até agora a Lomae não
se manifestou.
Ainda não houve
nenhuma rodada de
negociação. Parece
que a estratégia da
empresa é a mesma
do ano passado, onde
foi preciso aprovar um
Estado de Greve para a
empresa tomar jeito.

Patrões defendem Samarco diante do
maior desastre ambiental do Brasil
Durante a reunião de
negociação os patrões
fizeram uma proposta de
reajustar os salários em
2,5%, sendo que a inflação
é de 10,3%. Os patrões
fizeram uma defesa de que
a empresa Samarco não
tem responsabilidade sobre
o maior desastre ambiental
do Brasil.
Segundo os patrões,
os impostos gerados pela
Empresa justifica a morte
de dezenas de pessoas, de
milhares de peixes, da flora
do Rio Doce, de animais
que beberam da água
contaminada, do gado que
ficou sem água para beber,
dos pescadores que ficaram
sem seu ganha pão, etc.
É assim que pensam
os donos das empresas

de Timóteo. Pessoas
sem o menor senso
de humanidade ou de
responsabilidade social.
Capetalistas selvagens que
acha que o lucro justifica

tudo e que as pessoas o
meio ambiente não passam
de matéria prima para
usarem na elaboração do
seu lucro. O que esperar de
pessoas como estas?

Tragédia em Mariana/MG

Esta foto não é de uma escultura feita na lama, mas de
um corpo, de uma das vítimas da tragédia.

SANKYU- CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

Trabalhadores
aprovam acordo!
Os trabalhadores da Sankyu
presentes na assembleia,
quarta-feira (18/11),
decidiram por aprovar a
proposta apresentada pela
empresa para renovação do
Acordo Coletivo.
Desta vez, contamos com
a presença de poucos
companheiros demitidos da
Sankyu. Mas, infelizmente
em quantidade inferior
aos que se encontram
na ativa. Da forma que a
proposta foi aprovada, os
companheiros demitidos
EXPEDIENTE

da Sankyu após 1º de
junho/2015, não serão
beneficiados pelo acordo,
uma vez que, retroage a 1º
de outubro/2015.
Defendemos a rejeição da
proposta. Sabíamos que
era possível avançar, mas
os trabalhadores pensaram
diferente da direção do
sindicato.

individual e pessoalmente,
preencher na secretaria do
Metasita sua carta de oposição à Taxa Negocial.

Taxa negocial
Os companheiros que trabalham na Sankyu têm até
o dia 30 de novembro para,
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METASITA X
SINDIMIVA

Trabalhadores
participam:
rejeitam
proposta
e a política
dos patrões

Foi muito bom! A
assembleia convocada
pelo METASITA para
os companheiros das
pequenas e médias
empresas foi muito
boa. Em todos os
horários e locais tivemos
trabalhadores presentes.
Um sentimento era
comum: Indignação com
a proposta apresentada.
Oferecer 2,5% de reajuste
quando a inflação do
período é de 10,3%,
e querer diminuir os
pequenos salários dos
companheiros.
É aumentar a miséria de
quem já tem tão pouco.
Que diferença
Na campanha salarial
passada foi preciso ir
às portas de fábricas
para recolher o voto dos
trabalhadores. Desta vez,
os trabalhadores foram aos
locais onde a assembleia
estava sendo realizada.
Foi bom e pode
melhorar
Tivemos problemas
com a panfletagem dos
boletins. A chuva, sem
reclamar, atrapalhou
um pouco. Mas, mesmo
assim a presença foi
boa. Mas pode melhorar.
Precisamos encher a casa
ainda mais. Contra o
desrespeito dos patrões o
caminho é a mobilização.
Que ninguém duvide!!!
Juntos somos + fortes!
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