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TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!
DECLARAÇÃO
DE IMPOSTO
DE RENDA
2018

APERAM - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS

PLR 2017 cadê
os resultados?
J
á estamos
fechando o mês
de fevereiro/2018
e até hoje não foram
divulgados os resultados

No próximo dia
12/03/2018 o Metasita
começa fazer as
declarações de Imposto
de Renda para os
associados.
Para quem
recebeu rendimentos
tributáveis acima de
R$28.559,70 é obrigado
a declarar.
Quem não fizer, o
valor da multa é de
R$165,74.
Lembrando que
serão distribuídas 15
senhas na parte da
manhã e 15 senhas no
período da tarde.
Não deixe para a
última hora.
O serviço é gratuito!
Horário de
atendimento:
Segunda a sexta
De 8h às 12h e
13h às 17h.

que determinam a
pontuação alcançada para
a PLR/2017.
Com toda certeza, já
é de domínio da Aperam

N&A

Como está o
processo de
pagamento dos
trabalhadores
Foram realizadas
audiências no MPT Ministério Público do
Trabalho entre o dono
da N&A e a direção do
Metasita e firmado um
TAC – Termo de Ajuste
de Conduta, que ficou
assim: primeiro a Aperam
depositou numa conta
do Metasita os valores
referentes à folha salarial
de dezembro. Os valores
já foram repassados aos
trabalhadores.
Agora, a Aperam
depositou os valores
referentes as rescisões
dos contratos de trabalho.

Só que, o dinheiro que a
Aperam devia a N&A por
prestação de serviços não
é suficiente para pagar a
verba rescisória de todos.
Assim, ficou definido o
pagamento de 50% das
verbas e o acionamento
na justiça para que os
trabalhadores possam
receber o restante de seus
direitos.
Foram excluídos desse
acordo 6 trabalhadores,
cuja verbas rescisórias
somadas, dava mais de
cem mil, e, os familiares
do dono da N&A que
trabalhavam na empresa.

quais foram os percentuais
atingidos em todas as
metas do programa de
PLR. Por quê então não
divulgam?

COM A PALAVRA
O TRABALHADOR
“Na preventiva de
fevereiro da LTQ
ocorreram dois erros
de consignação e em
um dos casos houve
tratativa, o emprego
foi advertido, gerouse planos de ações,
mas já no outro não.
Não foi nem relatado
e nem divulgado,
passou como se nada
tivesse acontecido. O
interessante é que o
empregado advertido
era peão, já no outro
caso os empregados
eram Supervisores. Já
sabemos que no nosso
país as Leis só valem
para o povo e não para
os políticos e pelo visto
na Aperam também, as
normas só se aplicam
a peãozada. E ainda
ouvimos várias vezes
o slogan “Liderar pelo
exemplo”, mas pelo
visto não é isso que tem
acontecido.”

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Material
Elétrico, Material Eletrônico, Desenhos/Projetos e
de Informática de Timóteo e Coronel Fabriciano METASITA, com sede na Avenida Monsenhor Rafael, nº
155, Bairro Timirim, Timóteo-MG, por seu presidente
abaixo assinado, avisa e comunica à empresa
APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S/A, inscrita no CNPJ
33.390.170/0013-12, que, conforme decisão tomada
na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 23
de fevereiro de 2018, os seus empregados abrangidos
e representados por esta entidade sindical, associados
ou não, autorizaram expressamente o desconto da
contribuição sindical referente ao ano de 2018, cabendo
as empresas o desconto e repasse de tal valor no prazo
e forma da lei.
Timóteo/MG, 28 de fevereiro de 2018.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas,
Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Material
Eletrônico, Desenhos/Projetos e de Informática de Timóteo
e Coronel Fabriciano - METASITA

ANTÔNIO MARCOS MARTINS

CAMPANHA DE
FORTALECIMENTO DO METASITA

Parabéns ao Dirceu,
ganhador da Moto Honda

COMUNICADO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas,
Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Material Eletrônico,
Desenhos/Projetos e de Informática de Timóteo e Coronel
Fabriciano - METASITA, com sede na Avenida Monsenhor Rafael,
nº 155, Bairro Timirim, Timóteo-MG, por seu presidente abaixo
assinado, comunica que, em Assembleia Geral Extraordinária para
empregados da APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S/A abrangidos
e representados por esta entidade sindical, associados ou não,
realizada no dia 23/02/2018, às 07:30, 13:30, 15:30 e 18:00
horas na sede do sindicato sito à Avenida Monsenhor Rafael,
155, Bairro Timirim, Timóteo, MG, e em Assembleia Geral
Extraordinária para os empregados das empresas representadas
pelo SINDIMIVA – SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE
IPATINGA instaladas na base de representatividade do METASITA,
abrangidos e representados por esta entidade sindical, associados
ou não, realizada no dia 23/02/2018, às 13:00 na sede da
entidade e às 17:30 horas simultaneamente na sede da entidade
na subsede estabelecida na Avenida Magalhães Pinto, nº 1261,
Bairro Giovaninni, Cel. Fabriciano-MG e na quadra da Escola
Municipal Haydée de Souza Abreu estabelecida na Rua Tuia,
nº 101, Bairro Limoeiro, Timóteo-MG, foi aprovado o desconto
referente à Contribuição Sindical 2018 bem como o prazo e forma
do exercício do direito de oposição. Aos interessados em se opor à
Contribuição Sindical 2018 o prazo será entre os dias 01/03/2018
e 14/03/2018, devendo o trabalhador que se opuser comparecer
pessoalmente à sede do sindicato no endereço da na Avenida
Monsenhor Rafael, nº 155, Bairro Timirim, Timóteo-MG, munido
da carteira de identidade, onde preencherá o manifesto contrário
ao desconto em 02 vias que serão protocoladas pela Entidade no
horário de 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.
Timóteo/MG, 28 de fevereiro de 2018.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas,
Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Material
Eletrônico, Desenhos/Projetos e de Informática de
Timóteo e Coronel Fabriciano - METASITA
ANTÔNIO MARCOS MARTINS

Na última sexta-feira,
na sede do Metasita às
18h foi realizado o sorteio
da Moto que foi rifada
pelo Metasita.
Conforme compromisso
que assumimos, se
nenhum trabalhador
ganhasse a moto via o
sorteio da Loteria Federal
a mesma seria sorteada na
cumbuca.
O ganhador foi o
trabalhador Dirceu
EXPEDIENTE

Anderson morador de
Coronel Fabriciano. No
primeiro momento em
que o informamos que
havia ganhado a moto, ele
achou que era um trote,
só depois que a ficha caiu.
Parabéns ao
companheiro ganhador
e muito obrigado
aos trabalhadores e
trabalhadoras que
ajudaram nesta campanha
do Metasita.
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

EDITAL CONCERNENTE A
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018

