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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

PLEBISCITO

Trabalhador da Sankyu, 
deixe sua reivindicação no espaço abaixo: 

Entregue a um de nossos diretores ou nas SUBSEDES Fabriciano ou 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!

O primeiro passo 
para a realização do 
Plebiscito é provocar 
o debate no seio dos 
trabalhadores. 

É preciso uma ampla 
discussão. Temos que 
estar todos conscien-

tes da responsabilidade de 
nossa decisão. Se decidir-
mos pela greve não pode-
remos voltar atrás, pois, a 
Aperam já disse que não 
tem negociação sobre esse 
assunto.

Se decidirmos por 
não ir à greve estaremos 
consolidando a posição da 

Como será o plebiscito para saber 
se o trabalhador vai à greve pelo 

fim da jornada fixa
Vamos convidar o 

Ministério Público para 
coordenar o plebiscito. 
Isto garante maior 
credibilidade e 
isenção ao 
resultado. 
Também 
convida-
remos a 
Aperam 
para 
participar. 
É bom para a 
Empresa ouvir a 
opinião dos trabalhadores 
sem a pressão da chefia e 
sem o risco de serem identi-
ficados. 

Além de perguntar se 

Empresa sobre este tema.
Faremos o plebiscito no 

fim de semana. Não que 
achemos que os trabalha-
dores de semana inglesa 
não tenham nada haver 
com o problema da escravi-
dão da jornada fixa. 

Ela afeta a todos!
Uns mais... outros me-

nos... Mas, ninguém está 
imune. 

Achamos que quem 
trabalha na jornada fixa é 
mais afetado. Se os tra-
balhadores não estiverem 
dispostos a irem à luta não 
há de se cobrar que quem 
trabalha de semana inglesa 
o faça.

o trabalhador vai à greve 
pelo fim da jornada fixa, 
queremos saber também 

qual o nível de satis-
fação do traba-

lhador com a 
jornada, se 
a saúde do 
trabalhador 
melhorou 
ou piorou 

após a im-
plantação da 

jornada, entre 
outras perguntas que 

ajude a fazer um diagnós-
tico da visão dos compa-
nheiros sobre a jornada 
fixa e seus impactos em 
sua vida.

...É bom 
para a Empresa 

ouvir a opinião dos 
trabalhadores.

SANKYU
Assembleia para aprovação de pauta

Dia 10 de abril às 17h30
Lembramos aos companheiros que trabalham na Sankyu, 
prestando serviço à Aperam, que no próximo dia 10 de 
abril teremos assembleia para aprovação da pauta de 
reivindicações que será enviada à Empresa.

Você pode nos ajudar a montar a pauta enviando sua su-
gestão, via nosso site www.metasita.org.br, no link FALA 
COMPANHEIRO, ou entregando a um de nossos diretores 
dentro da Empresa. Você só não pode ficar de fora!

CAMPANHA SALARIAL 2014-2015
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COM A PALAVRA 
O TRABALHADOR
APERAM

COM A PALAVRA O 
TRABALHADOR

PLR + RETORNO DE FÉRIAS

Thermon tem que 
seguir exemplo da Emalto

No início das 
negociações da 
Campanha Salarial 

a Thermon manifestou 
interesse em negociar a 
PLR com o Metasita.

Chegamos a ter uma 
primeira reunião, porém, 
a Empresa paralisou o 
processo de negociação.

Durante o processo em 
que a Thermon assumiu 

a oficina mecânica da 
Aperam, foi garantido pelo 
preposto da Empresa que a 
PLR da Thermon seria, no 
mínimo, igual da Emalto, 
além do pagamento do 
retorno de férias de 30% 
do salário.

Esperamos que a 
palavra empenhada seja 
honrada.

Big Dictator Thermon 
(Grande Ditador Thermon)

“Dentro da empresa 
Thermon estão instaladas 
16 câmeras. Somente nas 
costas do soldador tem 4. 
A alegação da empresa, 
segundo os funcionários, 
é para evitar roubos.

Ora, se fosse assim, as 
câmeras deveriam estar 
na entrada da empresa, 
no almoxarifado, onde 
tem peças caras, e nos 
arredores da empresa. 
Não em cima dos 
trabalhadores.

Pelas informações, 
mais 38 câmeras serão 
instaladas, desta vez na 
usinagem.

Por outro lado, vários 
trabalhadores usam motos 
para irem ao trabalho, 
onde elas ficam, não 
tem nenhuma câmera 
instalada. Ou seja, azar 
de quem produz a riqueza 
para os patrões.

Tem supervisor que 
vigia os trabalhadores, 
sentado confortavelmente 
no sofá de sua casa.

LANCHE DE ZERO HORA 

Outro abuso 
cometido pela empresa 
é quanto ao hambúrguer 
distribuído de zero hora. 
O trabalhador recebe no 
inicio da jornada, por 
volta de onze horas da 
noite, e fica até sete 
horas da manhã sem 
comer mais nada. São 
cinco noites desse jeito.

CESTA BÁSICA

Como forma de 
ganhar os lideres para 
o seu lado, os donos da 
empresa dobraram o valor 
da cesta básica. Enquanto 
os outros trabalhadores 
recebem uma cesta de 
R$90, os lideres recebem 
cesta no valor de R$ 180.

Existem mais 
irregularidades que 
vamos tratar direto com a 
empresa. Esperamos que 
essas sejam resolvidas 
imediatamente”.

A Emalto abriu processo de negociação da 
PLR / 2014 com o Metasita

“Está insuportável tra-
balhar no acabamento 
de inox. Tem gente que 
faz o possível para piorar 
um ambiente que não é 
bom. Se não bastasse a 
jornada fixa que acabou 
com a folga conjunta, 
agora fomos proibidos de 
conversar com nossos co-
legas de trabalho. Até na 
troca do turno estamos 
sendo vigiados para ver 
se alguém sai um minuti-
nho antes. Mas ninguém 
olha os minutinhos que 

somos obrigados a chegar 
antecipadamente. Agora 
tivemos que ouvir que o 
pagamento de contas tem 
que ser feito no nosso 
horário de refeição, como 
se sobrasse algum tempo, 
ou na folga. Até os dois 
terminais que ficavam no 
GPA foram desativados. 
Disseram que foi problema 
com barata. É mole! Se 
barata está provocando 
estes problemas temos de 
dedetizar a área”. 

Declaração de Imposto 
de Renda - Metasita 

Devido aos feriados da última semana de abril, 
iremos fazer Imposto de Renda somente até 
o dia 25/04 (sexta-feira). Aproveite que a 

procura está baixa e a fila tá pequena. 

De: Segunda à Sexta-feira
Horários: 8h às 11h e 13h às 17h30. 

Não deixe de 
declarar. A multa é 

de R$165,74.


