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TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!

Trabalhadores da empresa TMI têm um
compromisso sério no Sindicato:

ASSEMBLEIA
C
onvocamos
a todos os
trabalhadores
da TMI, prestadora
de serviços dentro da
área da Aperam, para
participarem de uma
Assembleia na sede
do Metasita.
A Assembleia

Sexta-feira, dia 11 de maio,
às 17h:30 no Metasita

ocorrerá nesta sextafeira, dia 11 de maio
de 2018, às 17
horas, em primeira
convocação e, às
17h:30, em segunda
convocação, na sede
do Sindicato.
O objetivo é discutir
e deliberar sobre

uma proposta da
empresa em mexer
em alguns diretos dos
trabalhadores.
Você não pode
faltar!
Somente você
sabe o que é melhor
para sua vida e de
seus familiares.

Na segunda-feira, dia 14/05, às 17h30, será a vez dos
trabalhadores da Magnesita virem ao Metasita

N

a próxima
segunda-feira,
dia 14/05/18,
às 17h30, será a vez
dos trabalhadores da
empresa Magnesita de
participarem de uma
Assembleia na sede
do Metasita.

Iremos discutir
e deliberar sobre
uma proposta de
pagamento de PLR
2018 (Participação
nos Lucros e/ou
Resultados/2018)
que a empresa
apresentou para

os trabalhadores
decidirem se aceitam
ou não.
Portanto,
companheiros/as,
sua presença é de
extrema importância
para tomar a melhor
decisão.

forma parcelada,
ou priorizado os
menores valores
primeiro e depois
os outros ao longo
do parcelamento,
sejam cumpridos
pela Empresa, sem

trazer prejuízo para o
trabalhador.
Sendo assim, nova
audiência ficou
agendada para o dia
18 de maio de 2018,
quando serão fechados
todos os detalhes.

Audiência EPROM

E

m audiência
realizada ontem,
quarta-feira,
09/05, no Ministério
Público do Trabalho,
os representantes
da Empresa Eprom
apresentaram uma

forma de pagamento
das rescisões de forma
parcelada.
Os representantes
do Metasita pediram
uma garantia para
que os pagamentos,
mesmo sendo de

O

auditório do
Metasita,
sediou no dia
06/05/2018 a Etapa
Preparatória para o
Congresso do Povo
Brasileiro.
O Congresso do
Povo Brasileiro é
um rico momento de
formação popular. Por
meio da organização
das etapas municipal,
estadual e nacional do
Congresso, almeja-se
contribuir na formação
do povo brasileiro
e para que, na luta,
seja despertada a
consciência política.
O povo precisa
compreender que
sem mobilização
e organização da
sociedade não há
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conquistas e nem
manutenção e
ampliação do direitos.
A realização do
Congresso do Povo
Brasileiro em âmbito
municipal, estadual e
finalmente nacional
tem o objetivo máximo
de construção de
um projeto de nação
soberana, onde o
desenvolvimento o
emprego a saúde, a

educação pública, a
ciência e tecnologia,
estejam a serviço de
toda a população, com
o intuito de extinguir os
privilégios da classe
política, jurídica e de
tantos outros setores
que falam em nome do
povo, porém mantêm
seus privilégios em
detrimento da imensa
maioria do povo
brasileiro.

Congresso do Povo Brasileiro
Etapa Municipal também será no Metasita

A

próxima etapa
será a realização
da Etapa Municipal do
Congresso do Povo
Brasileiro que ocorrerá

no dia 02/06/2018, na
sede do Metasita.
A Etapa Estadual
será em Belo Horizonte, nos dias 9 e 10 de

junho de 2018.
Participe!
Maiores informações ligue para o
Metasita: 3849-9106.

40 % do fgts

A

Trabalhador, conheça seus direitos

lguns trabalhadores têm dúvidas
sobre o direito à multa
dos 40% sobre o
FGTS quando se desEXPEDIENTE

ligam da empresa.
Segundo a legislação, todo trabalhador
que for demitido sem
justa causa e que não

peça demissão, tem
direito em receber
esses 40%.
Trabalhador/a, não se
deixe ser lesado!

COM A
PALAVRA O
TRABALHADOR
“Está acontecendo
dos funcionários
da semana inglesa
serem colocados
para folgar dia de
semana e, quando
chega no final de
semana, apesar
de não estarem
de plantão, o
trabalhador tem que
ficar a disposição da
Empresa em casa.
E se for chamado,
tem que ir. Fica
sendo pressionando
para que a pessoa
compense as horas,
ameaçando até ser
mandado embora.
Já teve manifestação
de familiares
indignados, pois
durante a semana
que estão todos
trabalhando e
estudando, o marido
fica de folga e, fim
de semana que era
para estar com a
família, tem que ir
trabalhar.
Ainda, existe
também uma lista
com os nomes dos
funcionários com
os maiores saldos
de horas extras e
estes são abordados
firmemente para
compensar essas
horas.”
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Metasita sedia a etapa preparatória do
Congresso do Povo Brasileiro

