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É com pesar que
comunicamos a morte
do companheiro Albes
(Cotó). Companheiro
simples, porém sempre
com muita disposição
para defender os
interesses da classe
trabalhadora. Cotó
venceu uma longa
batalha contra
uma doença que o
acometeu, e superando
as expectativas
de muitos, após
ficar 30 dias na
UTI, recuperou-se
plenamente. Porém,
ele não conseguiu
vencer a violência do
trânsito.
Da parte da direção
do METASITA
entoamos nosso
grito de guerra para
essas ocasiões:
Companheiro Cotó
sempre presente, pois
a luta continua!

PLR APERAM

Reunião para
apresentação dos
números da PLR
ocorreu ontem, 07/06

F

oi agendada para
ontem, às 13
horas a reunião
entre representantes
dos trabalhadores nas
negociações da PLR/2017
e da Aperam. Nela, foram
apresentados os números
apurados nos indicadores
conforme as metas
aprovadas durante as

negociações. O compromisso
feito e assinado entre as
partes, é que essas reuniões
deverão ser mensais. Daí,
esperamos que também seja
feito um calendário com
todas as reuniões que estão
por vir. No próximo boletim
apresentaremos os números e
nossos comentários a respeito
dos mesmos.

CAMPANHA

Fortalecer o METASITA é
fortalecer o trabalhador
O que faz o
METASITA uma
referência é
a luta dos
trabalhadores.

L

utamos sem trégua
pois, a classe
trabalhadora
nunca ganhou nada,
sempre conquistou
tudo! Nossas crenças

nos mantém em prontidão,
porém, ela não paga as
contas e nem os salários
dos trabalhadores da
Entidade.
Os patrões sabem
disto e sabem também
que diminuindo nossa
capacidade financeira,
diminuem nossa
capacidade de lutar.
Não podemos ficar
parados. Se não podemos

mais contar com a taxa
negocial, o que a grande
maioria dos trabalhadores
sempre fez sem reclamar,
estamos propondo uma
contribuição espontânea
de R$5,00. É uma
troca, o companheiro
concorrerá ao sorteio de
uma moto.
Um sindicato fraco só
interessa aos patrões.

GREVE GERAL

BRASIL

A CUT e as demais
centrais sindicais
indicaram 30 de junho
como a data da próxima
Greve Geral.
A expectativa diante
do agravamento da crise
no governo do ilegítimo
Michel Temer (PMDB) é de
que o movimento supere
a Greve Geral do dia 28 de
abril, aponta o secretáriogeral da CUT, Sérgio Nobre.
Além da luta contra as
reformas trabalhista

EXPEDIENTE

e previdenciária,
Nobre ressalta que as
mobilizações ganham
o ‘Fora Temer’ como
ingrediente importante
ao lado da bandeira por
“Diretas Já”. O dirigente
indica, contudo, que a
agenda pode mudar de
acordo com a conjuntura
política. “Se o Congresso
Nacional, mesmo com tudo
que temos feito, resolver
antecipar a votação das
reformas, vamos antecipar

também as mobilizações.
Não vamos permitir que
votem contra a vontade do
povo brasileiro. A classe
trabalhadora irá reagir”,
sinaliza.
E você, concorda que
os trabalhadores tem que
reagir e não deixarem
acabar com nossos
direitos? Entre no nosso
site e de sua opinião sobre
a greve geral.
www.metasita.org.br

CAE CONCLUI
VOTAÇÃO DA
REFORMA
TRABALHISTA
A Comissão de
Assuntos Econômicos
(CAE) do Senado
concluiu nesta terçafeira, 6, por 14 votos
a 11, e sem nenhuma
alteração, a votação
da reforma trabalhista,
precisará passar por
outras comissões da
Casa antes de seguir ao
plenário. A proposta já
aprovada pela Câmara e
enviada ao Senado segue
três eixos, na intenção
de “modernizar” as leis
que regem o trabalho: os
acordos e negociações
prevalecerão sobre a
legislação vigente,
a retirada do caráter
obrigatório da
contribuição sindical,
e o princípio da
intervenção mínima
do Judiciário nas
negociações trabalhistas.
Trocando em miúdos,
Temer quer que os
patrões possam fazer
o que quiser e que
os trabalhadores não
tenham nem o sindicato
e nem a Justiça do
Trabalho para os
defenderem.
O placar apertado
da votação mostra
que se corremos sérios
riscos com a reforma
trabalhista o governo
não tem votos para
aprovar a reforma da
previdência.
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Centrais sindicais indicam nova
greve geral para 30 de junho

