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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

CAMPANHA SALARIAL 
2014-2015

COM A PALAVRA O TRABALHADOR

ENGEMAX
“Depois que trocou a 
gerência e a supervisão 
o que era ruim, piorou. 
Diminuiu o quadro de 
funcionários e estão 
querendo que os tra-
balhadores produzam 
mais do que estavam 
produzindo. Estão 
fazendo pressão. Até 
de madrugada temos a 
visita do gerente para 
vigiar e botar pressão. 
Se alguém adoece o tra-
tamento é a demissão. 
Já demitiram colega 
com problema de coluna 
e desmaio. Estão com 
plano de ampliar as fun-
ções dos funcionários, 
os operadores de empi-
lhadeira terão também 
que fazer serviço manu-
al no refratário. É muito 
perigoso! Quem não 
adequar será mandado 
embora”.

DELTA
Amigos do 
sindicato 
precisamos da 
ajuda de vocês

“Na Delta os funcio-
nários (funcionais?) 
estão sendo obrigados 
a trabalhar dobrado, 
com acumulo de ati-
vidade e não podemos 
nem mesmo reclamar. 
O gestor da Delta fica 
só nos vigiando. Tanta 
pressão, que está 
provocando acidentes. 
Além de trabalhar que 
nem burro ainda sus-
penderam nossas férias 
e sabe qual é o salá-
rio? R$727,00. Nem 
PIS tivemos direito a 
receber. Por favor nos 
ajudem!”

Se um ganha, todos 
ganham! Mas, o que 
vamos ganhar depende de 
quantos irão participar.

Assembleia de 
AprovAção de pAutA 
da AperAM é HoJe
Às 7H30, 13H, 15H30 E 
18H na sede/Timirim

CONFIRA O CALENDÁRIO DAS ASSEMBLEIAS:

  

SANKYU
Proposta da empresa foi REPROVADA

Na assembleia realizada na última quinta-feira, os traba-
lhadores da Sankyu reprovaram a proposta da empresa.
A Sankyu já foi comunicada e uma nova reunião foi 
agendada para a próxima sexta-feira (22/08) às 9h.

PROJETEC
Empresa faz nova proposta em 
reunião de mediação

Os trabalhadores estão convocados para assembleia dia 
21 de agosto (quinta-feira) às 18h na sede do Metasita.
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CANDIDATOS PLR/2014 - APERAM

(Cleber Augusto de Oliveira)
Pedimos para os companheiros 

que trabalham na ACiAriA para 
votarem em massa no Clebão.

(EstE COnhECE)
Pedimos para os companheiros 

que trabalham no siLÍCiO
para escolherem o Cláudio.

(CLÉBiO ALVEs)
Pedimos para os companheiros do 

inOX E tirAs A QUEntE para 
elegerem o companheiro Clébio.

(GiLDÁsiO JOsÉ riBEirO)
Pedimos para os companheiros que 

trabalham nAs DEmAis ÁrEAs (ALtO 
FOrnO, mAtÉriA PrimA, E. CEntrAL, 
POstO mÉDiCO E BOmBEirO, OFiCinA 

EtC.,  para votarem no Gildásio.

Clebão - Nº02Cláudio - Nº 01

 ClÉbio - Nº 09Gildásio - Nº 3

Dividimos estes candidatos por áreas, pois o importante é elegermos 
os quatro. Veja em qual candidato votar nos dias 20 e 21 de agosto.

Candidatos indicados 
pela direção do METASITA

A associação 
de Poetas e 
Escritores do 
Município 
de Timóteo 
– APEMT – 
convida-o para 
o lançamento 
dos livros:

“A história de 
Timóteo na área da 
saúde” de Zaíra de 
Carvalho.
“O cão e a nuvem” 
de Jaeder Teixeira 
Gomes.
“Gu e seu mundo 
encantado” de Luiza 
Benevenuti.
“Encontros e desen-
contros” de Wilson 
Carlos Roberto.

Data: 23 de agosto 
de 2014, sábado.
Local: Auditório da 
Prefeitura de 
Timóteo
Horário: 18:00 h
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