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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

Declaração de Imposto de Renda no Metasita 
De Segunda à Sexta-feira nos horários de 8h às 11h e 13h às 17h30.

Não deixe de declarar. A multa é de R$165,74.

JORNADA FIXA

Você vai à greve pelo 
fim da jornada fixa?

Para Aperam a 
jornada fixa é o 
que há de melhor. 

Em todas as oportunida-
des a Empresa deixa cla-
ro que este assunto está 

encerrado e que é inegociável.
O único caminho que resta 

é a Greve, diante da postura 
da empresa, se o trabalhador 
quiser acabar com a “escravi-
dão” da jornada fixa. A jorna-
da em turno não faz parte do 
Acordo Coletivo, portanto, a 

hora que os trabalhadores qui-
serem eles podem pautar esse 
assunto e usar da mobilização 
para chegar onde quiserem.

Não adianta a faca e o 
queijo na mão. É preciso fome!

Não adianta a carteira 
está lotada, os equipamentos 
rodando no máximo. Para pôr 
fim na jornada fixa é preciso 
vontade dos trabalhadores.

É isso que quereremos saber 
no Plebiscito que em breve 
vamos realizar.

Você vai à greve para aca-
bar com a jornada fixa?

+ ACORDOS COLETIVOS FECHADOS
LM ENGENHARIA

Na segunda-feira, 24/03, os trabalhadores da Empresa 
EMME Manutenção aprovaram a proposta apresentada.

CONFIRA A PROPOSTA:
Reajuste: 6%
Piso salarial:R$878,03
PLR: R$800,00
Cesta Básica: 150,00
Taxa Negocial: O prazo para oposição se encerra no dia 
03/04/2014. Quem não concordar deve procurar, pessoal-
mente a secretaria do Metasita.

Dia 25 de março (terça-feira), os trabalhadores da LM 
Engenharia também aprovaram a proposta da empresa.

CONFIRA A PROPOSTA:
Reajuste: 5,58%
Piso salarial:R$767,57
PLR: R$464,55
Cesta Básica: 100,30
Taxa Negocial: O prazo para oposição se encerra no dia 
04/04/2014. Quem não concordar deve procurar, pessoal-
mente a secretaria do Metasita.
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Convocamos aos traba-
lhadores da Sankyu, 
pertencentes à catego-

ria, para participarem da As-
sembleia no dia 10 de abril, 
quinta-feira, às 17h30min. 
no Metasita.

O objetivo é aprovar a 
Pauta de Reivindicações a 
ser enviada para a Empresa 
visando o Acordo Coletivo 
2014-2015.

Esse é o momento de ga-

rantir melhores condições de 
vida e de trabalho. Portanto, 
se você não participar, irá 
perder uma grande oportuni-
dade de escrever a história 

CAMPANHA SALARIAL 2014-2015
SANKYU

Em solidariedade ao dire-
tor do Metasita

“Um dia desse durante o 
momento de segurança 
surgiu o comentário sobre 
o vigilante abordar o 
trabalhador ao entrar no 
Banco Santander porque 
o mesmo estaria de tênis, 
fazendo-o se retirar da 
empresa. 
     Não é muita incoerên-
cia uma pessoa não poder 
resolver um problema no 
seu Banco que fica den-
tro da usina porque está 
de tênis enquanto uma 
pessoa com gesso, mule-
ta, pode ir para um posto 
de trabalho executar sua 
função? Durante o deba-
te o supervisor cortou o 
assunto na maior falta de 
educação dizendo que esse 
assunto não estava sobre 
discussão. Era uma reso-
lução e pronto. Também é 
uma questão de segurança.    
      Será que ele estava 
mesmo preocupado com 
segurança, ou estava “p” 
da vida por ter perdido a 
vaga de engenheiro que 
surgiu na área que ele tan-
to almejava? A vida inteira 
ele pisou no trabalhador 
e agora recebeu o troco 
da empresa: “não virou 
engenheiro”.

“Olá companheiros, pelo 
que a gente sabe a Buck-
man não pegou o contrato 
da operação da Nalco. Isto 
está a cargo da Aperam 
que quer de todas as 
formas reduzir o custo com 
a terceirização da opera-
ção. Fica uma pergunta: 
por quê a Aperam não 
nos contrata na própria 
Aperam, sem terceiros? 
achamos que ficaria até 
mais barato para ela? 

BUCKMAN

Oficina de 
Diagnósticos do 
Plano Diretor de 
Desenvolvimento 
Integrado da Região 
Metropolitana do Vale 
do Aço – PDDI 
Ocorre nesta sexta-feira, 
28, uma Oficina de Diag-
nosticos do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado 
da Regiao Metropolitana do 
Vale do Aco – PDDI com ob-
jetivo de apresentar para a 
comunidade os projetos em 
andamento e colher suges-
tões para desenvolvimento 
de projetos nas áreas de Po-
litica Industrial, Seguranca 
publica, transporte, saúde, 
moradia, educação, e outras.
A oficina será no CECMG, 
antigo Monsenhor Rafael, 
próximo ao Metasita, as 19 
horas. Em Cel. Fabriciano 
ocorrerá neste sábado, 29, 
no Unileste as 9 horas.
Participe e dê a sua contri-
buição para melhorarmos 
nossa qualidade de vida!

Trabalhador da Sankyu 
deixe sua reivindicação no espaço abaixo: 

Entregue a um de nossos diretores ou nas SUBSEDES Fabriciano ou na SUBSEDE/LIMOEIRO.  
Ou envie sua proposta no link “Fala Companheiro” no nosso site www.metasita.org.br.  

Se a pauta tiver a “nossa cara”, nós vamos lutar por ela!

dos trabalhadores da Sankyu 
com suas próprias mãos.

O sucesso da Campanha 
Salarial só depende da sua 
participação.


