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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

Campanha salarial
A categoria já sabe. 
Sem participação. 
Sem conquistas!

SINDIMIVA 
apresentou proposta.

Trabalhadores vão decidir
O SINDIMIVA, 

sindicato patronal 
que representa as 

Empresas do Vale do Aço, 
em reunião ocorrida na 
terça-feira, 11, apresentou 
uma proposta para 
renovação da Convenção 
Coletiva.

Reposição dos salários 
pelo INPC do período. 
Este reajuste não incide 

sobre o piso, cesta básica 
etc. Mesmo achando que 
não tem jeito de aprovar 
uma proposta desta, 
achamos que  a negociação 
começou melhor do que 
ano passado, quando nem 
o INPC foi oferecido.

AssembleiA
Como sempre quando 

tem proposta, tem 
assembleia. São os 
trabalhadores quem vão 
decidir se aceitam ou não 
a proposta apresentada.

Vamos realizá-la na 
próxima 3ª-feira (18/11). 

Estaremos em todas as 
fábricas recolhendo o voto 
dos trabalhadores.

Que Deus o tenha - Alexandre Torquetti
Demissão do Clênio

Na última semana 
Timóteo perdeu Alexandre 
Torquetti. Este senhor 
depois de se aposentar 
na Acesita iniciou a 
construção da Emalto, 
que se tornou uma das 
principais empresas de 
bem de capital do Brasil. 
A relação do METASITA 
com a Emalto, enquanto 

o senhor Alexandre foi 
seu gerente maior foi 
das melhores possíveis. 
Não que não houvesse os 
conflitos inerente entre 
capital x trabalho. Mas, o 
diálogo sempre pautou a 
busca das soluções.
Este diálogo voltou a ser 
hoje o meio de solução 
dos conflitos. Também o 

METASITA rendeu suas 
homenagens na despedida 
do Senhor Alexandre 
Torquetti.

Clênio
Na segunda-feira fomos 
informados da demissão 
do Sr. Clênio. Ele deixa 
a presidência da Aperam 
Shout América. Qual o 

legado que este Senhor 
deixou na condição de 
presidente da Aperam? Vai 
deixar saudades ou alívio? 
Será lembrado como 
alguém que fez o que por 
nossa cidade? Na relação 
com os trabalhadores e 
com o Sindicato que os 
representa se pautou pelo 
quê? 

asseMbleia
3ª-Feira
dia: 18/11

coleTa de voTos 
nas porTarias das 
pequenas e Médias 
eMpresas e sede do 
MeTasiTa.

Fique aTenTo!!!
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VAMSERVICE
COM A PALAVRA O 
TRABALHADOR

APOSENTADORIA ESPECIAL

Falta de pagamento 
das empresas é uma das 
razões da ação 

Uma das razões que 
levaram o INSS mover ação 
contra a ApoSENTAdorIA 
ESpECIAl é o fato das 
empresas não estarem 
pagando o adicional de 
6% sobre a folha que 
deveriam pagar, para que 
os trabalhadores adquirem 
o direito a aposentar.

Com a falta de 
pagamento, segundo o 
INSS, falta o custeio para 
bancar a Aposentadoria 
Especial. Uma lei de 
1998 nº9.732 isenta as 
empresas que fornecem 
o EpI do pagamento da 
alíquota de 6%. 

Às empresas, bastam 
responder a duas 
perguntas para ficarem 

isentas:
1- Você fornece EpI? 
2- Ele é eficiente na 

proteção? 
Claro que as respostas 

das empresas é sim para 
as duas perguntas. 

Afinal perguntar ao 
réu se ele é inocente 
ou culpado alguém têm 
duvidas da resposta?

ProCesso
Melhorou o número 

de pessoas que nos 
procuraram para ajudar 
na Ação contra o fim 
da aPosentadoria 
esPeCial no caso de 
fornecimento de EpI. 

Já são 120. 
Mas ainda é pouco!

amigo da Corte
Em decisão recente, o 

STF negou ao Sindicato 
Nacional dos Aposentados 
o direito de entrar com a 
Ação na condição Amicus 
Curiae (Amigo da Corte). 

por isso, estamos 
estudando com o escritório 
que pretendemos 
contratar, qual a melhor 
estratégia de podermos 
atuar no caso. 

diante disso, continua 
aberto aos companheiros 
que ainda não deram seu 
nome, para podermos agir 
juntos visando impedir 
uma decisão que pode 
prejudicar a todos.

NEGOCIAÇÃO - APERAM

empresa fará proposta na 2ª-feira
Assembleia será dia 20/11/2014

depois de duas 
reuniões, sem abertura 
das negociações, estamos 
acreditando que na 
2ª-feira às 14h quando 
voltaremos a nos reunir 
com a Aperam, será 
apresentado uma proposta 
por parte da empresa 
para renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho.

Se tem proposta, tem 
assembleia, que será na 
quinta-feira (20/11) às 
7h30, 13h, 15h30 e 18h.

assembleia 
Quinta-feira

(20/11/2014)

agende este dia!

nÃo tem Como 
terCeiriZar a lUta

por mais que 
alguns companheiros 
se iludam não tem 
como “terceirizar” a 
responsabilidade pelas 
conquistas dos nossos 
direitos. 

o resultado da 
negociação será fruto da 
nossa participação ou da 
nossa omissão.

Não tem como lavar 
as mãos. Não dá para 

enganar a gente mesmo. 
Quem não participa, 

não tem o direito de 
reclamar e nem de cobrar.

Mas se todos desistirem 
de lutar?

Acorda peão!

“Foram mandados 
vários funcionários 
embora da área da 
expedição e tá tendo 
que ficar remanejando 
os funcionários para  
trabalhar em outras 
áreas que não é a área 
dele. Não foi fichado 
ninguém. Não coloca 
ninguém no lugar. 
Acontecendo o acúmulo 
de função. Quando 
a área da expedição 
tem uma folga, os 
coordenadores mandam 
os funcionários da 
expedição para a área de 
embalagem pra embalar 
e expedir ainda...”


