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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

ELEIÇÃO SINDICAL

Sindipa
Chapa 2 -CUT e Intersindical tomam 
posse como a nova direção do sIndIpa

Não foi fácil 
desencastelar a 
pelegada que tomou 
conta do Sindipa nos 
últimos 25 anos.
Não bastou a decisão 
dos trabalhadores, que 
pelo voto elegeram a 
Chapa 2. Foi preciso 
nova batalha na 
Justiça. 
Na última quinta-
feira, 26, a liminar 
que impedia a 
posse da Chapa da 
CUT e Intersindical 
foi cassada. Nem 
assim a pelegada 

deu posse à chapa 
eleita. Porém, uma 
liminar conseguida na 
segunda-feira, 30/09, 
garantiu que a decisão 
dos trabalhadores 
prevalecesse e a Chapa 
2 foi empossada como 
direção do Sindipa.
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CAMPANHA SALARIAL 2013/2014

“Os trabalhadores 
aguardam 
as empresas 
agendarem reuniões 
para iniciarmos as 
negociações”

SANKYU

Assembleia 
cAncelAdA
A assembleia marcada 

para última terça-
feira no Metasita, 

para os trabalhadores 
da SANKYU analisarem 
e deliberarem sobre a 
proposta da empresa para 
apuração e pagamento da 
PLR/2013, foi cancelada. 
Motivo: BAIXA PRESENÇA 
DOS COMPANHEIROS!

Os trabalhadores 
da Sankyu têm que 
compreender, que é difícil 
negociar com a empresa.

A estratégia dela 
é buscar vencer pelo 

cansaço. Suas propostas 
vêm sempre à conta gotas. 

Não vamos realizar 
assembleia com apenas 39 
companheiros.

O que está em jogo 
é a melhoria da nossa 
qualidade de vida, e 
a responsabilidade de 
deliberar sobre isso é de 
todos.

Por isso, decidimos 
cancelar a assembleia e 
remarcá-la para a próxima 
terça-feira, dia 08/10, 
18h. Esperamos que desta 
vez a casa encha!

NovA ASSEMBLEiA
Terça-feira, dia 08/10  às 18h 
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COM A PALAVRA 
O TRABALHADOR 

HARSCO
“Bom dia: Há uns 
quinze dias houve 
uma explosão no pátio 
de escória da Harsco 
Metals.
Só que estamos sendo 
ameaçados de demissão 
se alguém ficar 
comentando sobre o 
acidente...
Foi passado pelos 
encarregados se algum 
funcionário fosse visto 
nas proximidades do 
sindicato, este serviria 
de exemplo.
Depois que houve 
mudança na 
superintendência  da 
Harsco este tipo de 
acidente tem sido 
frequente (só que para 
eles isto é incidente).
No local da explosão, o 
galpão não ficou com 
uma telha. Este galpão 
não tem saída do gás 
que é liberado pelo 
resfriamento da escória.
Este acidente não está 
sendo divulgado”.

Correção do FGtS
Extratos analíticos começaram 
a ser fornecidos pela Caixa

Chegou ao METASITA 
a primeira remessa de 
extratos analíticos do FGTS 
dos companheiros que 
deixaram procuração na 
Entidade. 

O setor jurídico do 
Sindicato fará contato 
por telefone com os 

companheiros, cujos 
extratos analíticos já 
chegaram será agendado um 
horário para que o mesmo 
compareça à Entidade e  
decidir se vai entrar com a 
Ação, e neste caso, assinar 
a procuração necessária.HoRÁRio DE 

AtENDiMENto:
8h às 11h e 13h às 17h
Segunda à Sexta-feira

EMALto E tHERMoN: 
Consulta ao trabalhador foi 
adiada para o dia 10/10
A direção do METASITA  

comunica aos 
trabalhadores da 

Emalto e da Thermon que 
o plebiscito que seria 
realizado no dia 03/10, 
para ver a posição dos 
trabalhadores, mediante 
a recusa das empresas em 

estabelecer negociação 
direta com o METASITA, 
para celebração de um 
Acordo Coletivo de 
Trabalho, foi adiado.

O motivo é simples! 
Tem companheiro que não 

está devidamente esclarecido 
sobre as vantagens de uma 

DÚviDas ? ? ?
O que é Negociação Coletiva?
É um conjunto de procedimentos adotados pelos representantes dos trabalhadores, de um lado, e dos patrões, do 
outro lado,  visando regulamentar as condições de trabalho.

Quem negocia?
Os trabalhadores são representados pelo sindicato profissional, no caso, o METASITA.  Já os patrões tanto podem 
negociar diretamente, como fazem a Aperam,  Vamservice, Lomae, Harsco, Sankyu, entre outros, onde assinamos um 
acordo que só vale para os trabalhadores destas empresas (AcOrdO cOLETIVO), ou podem constituir um Sindicato 
Patronal que os represente na negociação. As empresas se uniram e criaram o SIndIMIVA. neste caso a negociação se 
dá entre o METASITA (representando os trabalhadores) e o Sindimiva (representando os patrões). 
O acordo assinado entre eles é chamado de cOnVEnçãO cOLETIVA e vale para todas as empresas que não negociam 
individualmente com o METASITA.

Qual a vantagem e desvantagem da NegOCiaçãO COletiva e da iNDiviDual (direta)?
No próximo boletim vamos responder esta e outras perguntas dos trabalhadores.

negociação direta. 
Para que todos possam 

votar de forma consciente, 
neste boletim e em outro a 
ser panfletado no dia 09/10 
iremos tirar as dúvidas dos 
trabalhadores. A consulta 
será realizada no dia 10/10, 
quinta-feira.

AtENÇÃo: SoMENtE SERÁ AtENDiDo 
QUEM FoR CoNvoCADo PoR tELEFoNE

07/10/1963 - 07/10/2013 - 50 anos Massacre de IpatInga
NÃo ESQUEÇAMoS DA LUtA DoS tRABALHADoRES Do vALE Do AÇo


