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Edital convocando eleição
sai nesta quinta-feira

O

s companheiros
devem ficar atentos.
O Edital convocando
a eleição para eleger

os representantes dos
trabalhadores na comissão
que irá negociar a PLR de
2013 será publicado nesta
quinta-feira, 11.
Todos os trabalhadores
podem se candidatar,
porém, é importante
destacar que a Aperam
se recusou a conceder
estabilidade no emprego
para os eleitos.

Breve histórico
Durante anos a PLR foi
negociada junto com a
Campanha Salarial.
Nos dois últimos anos a
negociação foi específica,
porém, feita com a direção
do METASITA.
Por acordo entre as
partes, em 2013 será eleita
uma comissão para fazer
essa negociação.

VAMSERVICE

Trabalhadores aprovam proposta
e encerram Campanha Salarial
Reunidos em
assembleia na última
sexta-feira, na sede
do METASITA, os
companheiros que
trabalham na VAMSERVICE
decidiram, (72% contra
38% que votaram pela
rejeição da proposta)
aprovar a proposta
feita pela empresa para
renovação do Acordo
Coletivo.
Chama a atenção

a baixa participação
dos trabalhadores
da Vamservice nas
assembleias. Desânimo ou
satisfação com os salários
e condições de trabalho?
O que leva os
companheiros a não
comparecerem às
assembleias? Com a
palavra o trabalhador?
Taxa negocial
Junto com a proposta

foi aprovado também o
desconto de uma taxa
negocial em favor do
METASITA no valor de
R$20,24.
Os companheiros
que discordarem do
desconto podem, pessoal
e individualmente,
apresentar sua oposição
junto a secretaria do
METASITA até o dia
17/04/2013.

IMPOSTO DE RENDA

O atendimento aos associados será até o dia
26/04. Motivo: Feriado de Timóteo

1º de maio
Dia do
trabalhador
METASITA
realizará nova
confraternização
Nos últimos dois
anos o METASITA
realizou uma
confraternização
entre os associados
da entidade no dia
1º de Maio.
A pedido dos
companheiros,
este ano vamos
realizar nova
confraternização.
Todos os
companheiros
associados podem e
devem participar.
Para que
possamos fazer
um planejamento
onde não falte
nada, porém, sem
desperdícios.
Pedimos aos
companheiros que
forem participar
para confirmarem
a presença junto
à Secretaria do
METASITA através do
telefone
3849-9106.

LM
ENGENHARIA

SANKYU

Assembleia
amanhã,
quinta-feira
às 13h30 e 18
horas
Em uma reunião que
ocorreu na terça-feira,
09/04, os representantes
da LM Engenharia
apresentaram nova
proposta para celebração
do Acordo Coletivo com
o METASITA. A primeira
proposta foi rejeitada na
assembleia que aconteceu
na quinta-feira, dia 04.

Estamos
convocando os
companheiros que
trabalham na LM
Engenharia para
assembleia nesta
quinta-feira, dia 11,
às 13h30 e 18 horas
para analisarem de
deliberarem sobre a
proposta da Empresa.
Trabalhador não
ganha, conquista! E
conquistar é fruto de
participação.

A

data base dos
companheiros que
trabalham na Sankyu
é 1º de junho.
É na data base que
renovamos o Acordo
Coletivo que temos com as
empresas. Este é momento
de colocarmos preço
em nossa mão-de-obra.
De buscarmos melhores
condições de vida e
trabalho.
Negociar com a
Sankyu não é fácil!
E os companheiros
acompanharam as
dificuldades que foram
e ainda estão sendo as
negociações cuja data base
foi 1º de novembro.

Pauta de
Reivindicações
A pauta contendo
as reivindicações dos
trabalhadores será
entregue à Sankyu. Quanto
maior a identidade dos
trabalhadores com a pauta,
maior é a disposição dos
companheiros de lutarem
por ela.
Por isto, ela tem
que nascer a partir dos

anseios e desejos dos
trabalhadores.
Sugestões
Por qual reivindicação
você vai à luta?
Retorno de férias?
Insalubridade?
PLR?
Aumento real?

Preencha o espaço
abaixo desta página com a
sua sugestão e entregue a
um diretor do METASITA.
Você também pode
enviar sua sugestão através
do site do sindicato (www.
metasita.org.br) você
só não pode deixar de
participar!

Assembleia

Na quarta-feira, dia 17
de abril às 18 horas
vamos realizar uma assembleia com os
trabalhadores da Sankyu para debater e
aprovar a pauta de reivindicaçÕes que
será encaminhada aos patrões.
Marca este compromisso. Não fique de fora.

Deixe sua reivindicação no espaço abaixo:

Preencha o espaço abaixo com sua resposta, e entregue a um de nossos diretores. Ou envie sua proposta no
link “Fala Companheiro” no nosso site. Se a pauta tiver a “nossa cara”, nós vamos lutar por ela!
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Não jogue este informativo em via pública

Empresa faz nova
proposta

Chegou a hora de mais uma
Campanha Salarial

