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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

Chapa Sem CenSura CuT 
é reeleita com 98,6% 
dos votos

ELEIÇÕES  SINDICAIS - METASITA

Na sexta-feira, dia 20, 
por volta das 21h 
terminou a apuração 

da votação que definiu a 
próxima direção do sin-
dicato para o quadriênio 
julho/2015 a junho/2019.
Para 98,6% dos trabalha-
dores que compareceram 
às urnas, a chapa Sem Cen-
sura CUT deve continuar à 
frente do Metasita.

A votação recebida pela 
chapa da CUT representa o 

reconhecimento do com-
promisso que temos com a 
categoria. Não obtivemos 
somente vitória. Jamais 
desistimos de lutar junto 
daqueles que representa-
mos. Sabemos, assim como 
os trabalhadores, “que se 
muito vale o que foi feito, 
mais vale o que será”.

Existe muita conquista 
para ser obtida e os traba-
lhadores querem à frente 
do sindicato um grupo de 

pessoas em que eles 
confiam. E, sabem 
que o compromisso 
dessa direção é com 
uma sociedade justa 
e fraterna, onde os 
trabalhadores res-
ponsáveis por todo 
o lucro gerado possam 
dele partilharem.

Agradecemos a todos 
os companheir@s que nos 
confiaram o seu voto. 
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EXPEDIENTE

E enchemos os pulmões 
para gritar: Viva a classe 
trabalhadora!

AÇÃO - CETUBOS

Assembleia hoje,
dia 25 (quarta-feira)
às 7h30 e 15h30

Convocamos os companheiros que trabalharam 
na Cetubos  para assembleia hoje na quarta-fei-
ra, dia 25 às 7h30 e 15h30 na sede do Metasita 
onde vamos discutir com os companheiros o 
andamento do processo que movemos contra a 
empresa.

Esperamos que todos participem e que todas 
as dúvidas possam ser sanadas.

TC MONTAGENS
CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

Assembleia dia 27 
(sexta-feira) às 17h30

Convocamos os companheiros que trabalham na TC 
Montagens para assembleia na próxima sexta-feira às 
17h30 na sede do Metasita, para deliberar e avaliar a 
proposta da empresa para celebração do acordo coletivo 
entre as partes. Como a maioria dos companheiros que 
trabalham na TC Montagens estão prestando serviços em 
Monlevade, foi acertado com a Empresa que o ônibus 
que transporta os trabalhadores os levarão direto ao 
Metasita no dia da assembleia, garantindo a participa-
ção de todos os interessados.
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Os trabalhadores da 
Aperam, em Timóteo, irão 
receber a título de pa-
gamento de Participação 
nos Lucros e Resultados 
referente ao ano de 2014, 
o valor total de quase 20 
milhões de reais.

Pode parecer mentira, 
mas não é. O pagamento 
será feito no dia 1º de 
abril.

Serão 20 milhões de re-
ais injetados na economia, 

PLR 2014 - APERAM
O Metasita está veiculado nas rádios da região a 
mensagem abaixo. Saudamos o recebimento da 
PLR/2014, mas ressaltamos que podemos melhorar não 
só o resultado, da empresa e nossa participação nesse 
resultado, como também a qualidade de vida dos que 
são responsáveis por todo o lucro gerado pela empresa.

principalmente de Timóteo 
e Coronel Fabriciano. Com 
esse valor dá pra comprar 
800 carros populares; 135 
apartamentos de R$150 mil 
cada.

Quando o metalúrgico e 
o Metasita ganham, toda a 
cidade também ganha!

E pensar que todo esse 
lucro foi conseguido com 
boa parte dos companhei-
ros e companheiras traba-
lhando em uma escravizan-

te jornada de turno fixo.
Imagine se eles esti-

vessem felizes, em uma 
jornada onde poderiam ter 
sua vida social de volta, 
poderiam ir à igreja, cele-
brar aniversários em famí-
lia, e ter melhor condição 
de vida e de trabalho?

Trabalhador, pense 
nisto! Se você acha que tá 
bom, ainda pode melhorar 
muito. 

Basta você querer!

PLR 2015 - APERAM
Porque votar nos representantes 

do METASITA para comissão de PLR
A Aperam nunca aceitou 
garantir estabilidade 
no emprego para 
os representantes 
dos trabalhadores 
que negociam a 
PLR em nome dos 
trabalhadores. 

Sem a estabilidade fica 
difícil para o traba-
lhador “bater de fren-

te” com os representantes 
da Empresa, por mais que 
seja bem intencionado. 

Por isto, sempre indica-
mos diretores para partici-
par do processo eleitoral. 
Reconhecemos a contri-
buição dos demais compa-
nheiros, mas entendemos 
que é preciso uma maioria 
com estabilidade no em-
prego para esticar a corda 
quando for necessário.

Para a eleição que 

escolherá os representan-
tes dos trabalhadores para 
negociação da PLR/2015, 
estamos indicando 03 
companheiros. O diretor do 
Metasita, o companheiro 
Rondynele retirou a sua 
candidatura. A legisla-
ção garante a indicação 
automática, sem a neces-
sidade de votação, de um 
representante do Metasita, 
que no caso é o compa-
nheiro eleito presidente do 
Metasita Antônio Mar-
cos. Se os trabalhadores 
votarem nos 03 candidatos 
indicados por nós, teremos 
04 representantes em uma 
comissão de 07, o que ga-
rantirá a maioria em caso 
de necessidade de votação.

Além disso, fica garanti-
da a participação de outros 
03 representantes que não 
fazem parte da direção do 

sindicato, ampliando as 
visões e informações tão 
necessárias num processo 
negocial como é o da PLR. 

É por isso, que o com-

panheiro Rondynele retirou 
a sua candidatura mostran-
do desapego a cargos e o 
comprometimento com o 
debate coletivo.

Quem são nossos candidatos:

Os demais 
companheiros votam no 
companheiro Gildásio nº 03.  

Os companheiros 
da aciaria 
deverão votar 
no companheiro 
clebão nº 01

Os companheiros 
do inox votam em 

cláudio 
pinto nº 04

Farmácia 
Solidária 

do Metasita
Você sabia que ao comprar 
na Farmácia Solidária 
além de fortalecer o 
Metasita você pode fazer 
o pagamento via desconto 
em folha?
Os preços da Farmácia 
Solidária são os melhores 
do mercado? Confira!

Fone: 3849-9110
Horário de funcionamento:
8h - 18h (2ª a 6ª-feira). 


