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Direção do Metasita apresenta seus candidatos
fato da Aperam não
serem eleitos, uma vez
Candidato Nº1
Candidato Nº4
garantir estabilidade
que, outros dois membros

O

no emprego para
os eleitos na Comissão
que negociará a PLR
2013, levou a direção
do sindicato a lançar
candidatos. Se com a
estabilidade não é fácil
fazer enfrentamento com
a Aperam, imagina como
ficaria o companheiro sem
esta garantia.
São 04 membros a

deverão ser da diretoria
comercial e financeira.
Não está em jogo
qual dos candidatos
indicados pela direção
do sindicato será o mais
votado. Precisamos eleger
os quatro. Por isso, junto
com a candidatura estamos
apresentando a área a
qual pedimos voto para
determinado candidato.

Votação
A votação que elegerá os representantes dos trabalhadores
acontecerá no dia 06 e 08 de maio na usina e nos dias 06
e 07 nos escritórios de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de
Janeiro. Fique atento! Seu voto é fundamental.

Clebão

(Cleber Augusto
de Oliveira)
Pedimos para os
companheiros que
trabalham na Aciaria
para votarem em massa
no Clebão.
Candidato

Nº2

Cláudio Pinto
(Este Conhece)

Pedimos para os
companheiros que
trabalham no Inox
e Distribuição para
escolherem o Cláudio.

Rondynele
Dutra

Pedimos para os
companheiros que
trabalham do Silício e
da Tiras a Quente para
elegerem o companheiro
Rondynele.
Candidato

Nº3

Gildásio
José Ribeiro

Pedimos para os
companheiros que
trabalham nas demais
áreas para votarem no
Gildásio.

Trabalhadores da Sankyu

C

Assembleia hoje às 18h - Aprovação da Pauta

onvocamos todos os
companheiros sócios
do Metasita e não
sócios, mas, cujo Imposto
Sindical foi descontado dos
trabalhadores e depositado
pela Sankyu em favor da
Entidade para assembleia

a ser realizada nesta
quarta-feira, dia 17,
às 18h, para debater
e aprovar a pauta de
reivindicaçÕes que será
encaminhada aos patrões.
Não fique de fora.

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!

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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Aquele que garante a produção, exige valorização!

LM ENGENHARIA

ATENÇÃO!!

tRABALHADORES DA lm ENGENHARIA
ENCERRAM CAMPANHA SALARIAL

IMPOSTO
DE
RENDA

Os companheiros que discordarem do desconto
podem, pessoal e individualmente, apresentar sua
oposição junto a secretaria do METASITA até o dia
21/04/2013.

Taxa negocial
Junto com a proposta
foi aprovado também o
desconto de uma taxa
negocial em favor do
METASITA no valor de
R$16,73.

COM A PALAVRA O TRABALHADOR SANKYU
“Eu ....trabalhador da
Sankyu fui criticado pelo
encarregado de mecânica
do silício, ......também
trabalhador da Sankyu
por recusar a atividade
que apresentava risco,
principalmente de queda
humana.
Sem qualquer condição de
segurança para executar
a atividade ele me disse
que o serviço era para
homem fazer, não era para

mulher mesmo não......
Conversando, eu e ele,
ele disse que tinha que
fazer o serviço de qualquer
maneira. No outro dia
um homem do METASITA
conversou com ele e ele
me pediu desculpas, mas
ficou queimando minha
imagem com todo mundo,
falando que sou ruim
de serviço e que eu não
trabalharia mais com ele.
E assim acontece com os

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

trabalhadores da Sankyu
que recusam fazer
atividade por motivo
de segurança. A Sankyu
está cortando a cesta
básica por marcar campos
errado na ARPE. Isso
cabe advertência verbal
e treinamento. Quando
a gente recusa eles
“esquecem o tolerância
zero”. Se algo não pode
ser feito com segurança
que não seja feito”.

1º de maio - Dia do trabalhador
METASITA realizará nova confraternização
Pedimos aos associados que forem participar para
confirmarem a presença junto à Secretaria do METASITA
através do telefone 3849-9106, até o dia 22/04.
Expediente
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Os companheiros
que trabalham na LM
Engenharia aprovaram a
proposta apresentada pela
empresa em assembleia na
última quinta-feira.

