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TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!
CAMPANHA SALARIAL 2017-2018

APERAM

Nova rodada
de negociação
está agendada
para o dia 31

A

reunião de negociação que estava prevista com a Aperam
para o dia 24 foi cancelada pela empresa, pois na mesma
data haveria uma reunião da diretoria.
A rodada de negociação foi transferida para o dia 31 (terçafeira), faltando definir o horário.

Coleta de assinatura para
o PLIP continua esta
semana
O PIOR CEGO É O QUE
O Metasita continua
NÃO QUER VER
colhendo
assinatura
anulareforma.cut.org.br
Uma trabalhadora se
dos companheiros
recusou a assinar o abaixo
(as) para o Projeto
assinado, pasmem, dizendo
de Lei de Iniciativa
que não sabia do que se
tratava. Depois de tudo
Popular – PLIP, para
que a imprensa a nível
acabar com a Reforma
nacional disse sobre a
Trabalhista, ou
Reforma, das mobilizações
melhor, com o fim dos
que foram feitas no Brasil,
direitos trabalhistas
de tudo que já dissemos
sobre a Reforma ainda tem
aprovado pelo Temer e
trabalhador dizendo que
seus comparsas.

ainda não sabe do que se
trata. Em que mundo ela e
outros trabalhadores estão
vivendo?
A Reforma Trabalhista é
um Projeto de Lei proposto
por Temer e aprovado por
Deputados e Senadores
aliados ao Temer/Capital
que coloca, que o que for
negociado prevalece sobre
o legislado. Que determina
que o contrato individual
tem mais força que o

contrato coletivo. Ou seja,
que serve o trabalhador
de bandeja para o patrão.
É essa Reforma que
precisamos de anular!
Pare nas portarias. Dê a
sua assinatura!
Essa luta é de todos
os trabalhadores e
trabalhadoras brasileiras!
Temos também pontos
de coleta na sede do
Metasita.
Participe!

Trabalhadores
da MAGNESITA
aprovam acordo
de PLR/2017

COM A
PALAVRA O
TRABALHADOR

Pesquisa
de clima

METASITA

Queremos acreditar
que o RH vai tomar as
devidas providências
para que todos os
trabalhadores da PACF
possam responder
a pesquisa de clima
anonimamente, sem
se exporem e podendo
expressar o que sentem.
Se não for assim, para
que serve a pesquisa de
clima?

EXPEDIENTE

R

eunidos em
assembleia na
última quinta-feira
na sede do Metasita,
os trabalhadores da
Magnesita decidiram pela
aprovação do ACT de

PLR/2017.
Ficamos satisfeitos
quando os trabalhadores
participam da assembleia
e de forma consciente
tomam as decisões que
têm que ser tomadas.

Parabenizamos a
todos que participaram,
independente do voto que
deram! O que não podemos
é transferir para o outro
uma responsabilidade que
é nossa.

Farmácia Indiana amplia
espaço alugado pelo Metasita
Os companheiros que passarem pelo Sindicato irão observar que
uma obra de ampliação do prédio está sendo feita
A Farmácia Indiana é
locatária de uma loja do
prédio pertencentes aos
metalúrgicos. A Farmácia
desejou ampliar o espaço
para colocar a venda entre
outras coisas materiais
ortopédicos. O acordo

feito com os proprietários
com a Farmácia Indiana
é que eles construirão a
ampliação do espaço hoje
alugado com recursos
próprios. O valor gasto
será descontado no futuro
com o que for ampliado

no valor do aluguel devido
pela Farmácia. Portando, a
ampliação que está sendo
feita não custará nenhum
ônus para o Metasita, mas
garantirá no futuro maiores
recursos para a luta dos
trabalhadores.

BRASIL

Portaria de Temer “legaliza”
trabalho escravo no Brasil
A portaria nº
1.129/2017, publicada na
edição de segunda-feira
(16) do Diário Oficial da
União, determina que
jornadas extenuantes e
condições degradantes, a
partir de agora, só serão
consideradas trabalho
análogo à escravidão
se houver restrição de
liberdade do trabalhador.
Além disso, a lista suja

de empregadores será
divulgada pelo ministro
do Trabalho, e não mais
pelo corpo técnico do
ministério, e a fiscalização
só poderá ser feita com a
presença de policiais.
Para Temer, só
haverá escravidão
se forem novamente
construídas senzalas e os
trabalhadores dormirem

com os pés atados por
correntes e foram vigiados
24h por capitães do mato.
Primeiro foi o
congelamento dos gastos
sociais, depois a Reforma
Trabalhista, e agora, a
possibilidade da volta do
escravo no Brasil.
Esse é o resultado do
golpe dado contra a classe
trabalhadora.
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

“Na área PACF tem
um supervisor cujo
resultado da pesquisa
de clima é negativa há
muito tempo. Agora
ele resolveu dar um
jeito de melhorar o
resultado. Segundo ele,
se a próxima pesquisa
for negativa e “o dele
for colocado na reta”
ele vai descontar no
trabalhador. Inclusive,
tem dito que a pesquisa
terá que ser preenchida
na sua presença”.

