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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

Dia 11 de Julho/13
Dia Nacional de Luta, mobilizações e greves

O mês de junho ficará na história brasileira como um 
período de retomada das manifestações populares 
nas ruas. Manifestantes, em sua maioria jovens, pela 

primeira vez saíram às ruas reivindicando um Brasil melhor 
para todos. 

No mês de julho, dia 11, a classe trabalhadora, que 
nunca saiu das ruas lutando por melhores condições de 
vida e de trabalho, também está se manifestando.

As principais centrais sindicais brasileiras construíram 

uma pauta comum que inclui: 
-> Fim do Fator Previdenciário;
-> Redução da Jornada sem redução do 
salário;
-> Fim da Terceirização e Precarização do 
Trabalho; 
-> Entre outras...
Estamos saindo às ruas por essas bandeiras.

VALE DO AÇO
Em reuniões de preparação para o dia 11, as centrais 

sindicais: CUT, CTB e NCST e os movimentos sociais 
decidiram no Vale do Aço fazer uma ação conjunta. 

Haverá concentração hoje no centro de Ipatinga, 
seguida de paralisação no comércio, manifestação em 
frente à Previdência Social, e logo em seguida, em frente 
à Cemig com encerramento na Praça dos Três Poderes.

Na parte da tarde, a concentração será em frente ao 
SINDIPA, onde a chapa 2, que ganhou as últimas eleições 
do sindicato, estará tomando posse.

GREVE NA APERAM 
Vários companheiros que trabalham na Aperam 
reivindicaram a paralisação da empresa neste dia 11, 
porém, como a maioria dos sindicatos decidiram pela 
concentração em Ipatinga, a greve por aqui vai ficar para 
a campanha salarial ou para a negociação da PLR/2013.

Estamos manifestando em 
defesa dos direitos dos 

trabalhadores:
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Expediente

SANKYU

Ação sobre o FGTS

Os trabalhadores da 
Aperam não recebem o 
intervalo de refeição. 
Porém, um dia desses 
no nosso horário de 
almoço estávamos 
assistindo televisão e 
brincando de sinuca. 
O gerente chegou 
na maior ignorância 
e falta de respeito, 
desligou a televisão 
obrigando a todos, 
sob ameaça de voltar 
para os equipamentos, 
porém não nos pagou 
hora extra. Daqui uns 
dias, se continuarmos 
de cabeça baixa, um 
desses “chefetes” vão 
querer entrar nas nossas 
casas e dar ordem lá 
dentro. ABRE O OLHO 
PEÃO!

Trabalhadores rejeitam proposta
Nova rodada de negociação ocorrerá dia 12/07

Reunidos em 
assembleia na 
última quarta-feira, 

na sede do METASITA 
os companheiros que 
trabalham na Sankyu 
decidiram pela rejeição 
da contraproposta 
apresentada pela empresa 
para renovação do Acordo 
Coletivo.

A presença na 
assembleia melhorou muito 
em relação à assembleia 
anterior, mas, ainda tem 
muito o que melhorar 
para conquistarmos um 
acordo que recompense o 
trabalhador pelo trabalho 

prestado à Sankyu.
Nova reunião está 

agendada para o dia 
12/07. E a luta tem que 
continuar!

PLR
A Sankyu enviou 

correspondência ao 
METASITA pedindo 
indicação de um 
representante da comissão 
de PLR. A empresa 
cometeu 2 erros. O 
primeiro que faz parte da 
pauta de reivindicação 
que está em negociação 
que a PLR/2013, será 
negociada com a direção 

do METASITA. O segundo, é 
que a Lei é muito clara: Se 
a PLR vier a ser negociada 
por uma comissão,  os 
critérios de eleição têm 
que ser negociados com 
o sindicato. Portanto, o 
METASITA não reconhece 
nenhuma comissão que 
não fizemos parte do 
processo de sua escolha.

Cerca de 600 
trabalhadores 
compareceram ao 

departamento jurídico 
levando a documentação 
e a autorização para 
solicitarmos junto à Caixa 
Econômica Federal o 
Extrato Analítico do FGTS 
para entrarmos com uma 
ação pedindo a correção do 
FGTS pela TR.

Se você, associado ao 
METASITA, ainda ainda 
não compareceu ao Setor 
Jurídico, faça o mais 
rápido possível.

Todos os companheiros 
que trabalharam ou 
trabalha com carteira 
assinada,  tem direito a 
correção no saldo da conta 
FGTS a partir de 1999, 

mesmo que tenha mudado de emprego ou aposentado 
nesse período ou tenha feito saque posteriormente.

Lembramos ao companheiro que o processo é contra a 
Caixa Econômica Federal e o Governo.

HORÁRIO DO SETOR JURÍDICO
O horário de funcionamento do setor é de 8h às 11h e 13h 
às 17h.

ATENDIMENTOS NAS SUBSEDES
A partir do dia 17/07, nas subsedes de Fabriciano e 
do Limoeiro  estaremos fazendo cadastro para solicitar 
o extrato junto a Caixa Econômica Federal. Confira os 
documentos que devem trazer:
* CPF, CARTEIRA DE IDENTIDADE, 
* PIS e número do TELEFONE.

justiça - ATF
Em conformidade com o 
compromisso assumido 
com Procurador do 
Trabalho na audiência 
ocorrida em 17/05/13, 
o sindicato apresentou 
requerimento,   através 
de ofício encaminhado 
em 03/06/2013, para 
que a ATF/ATA informe 
mensalmente nomes dos 
trabalhadores e o motivo  
pelo não recebimento 
da cesta básica e a 
quantidade de horas extras 
realizadas, e exigir que a 
empresa cumpra fielmente 
os direitos estabelecidos 
na Convenção 
Coletiva de Trabalho. 
Estamos aguardando 
o agendamento de 
nova audiência pela 
Procuradoria do Ministério 
Público do Trabalho para 
celebração o Termo de 
Ajuste de Conduta.


