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Sem Censura
unificação

A manifestação 
realizada 
na semana 

passada, visando 
denunciar a poluição 
que impera no setor 
7 da cidade de 
Timóteo teve ótima 
participação. 
     A sociedade se 
mobilizou para dizer 
um basta ao ambiente 
insalubre ao qual 
estão vivendo.
     Conforme 
denúncia, a empresa 
NUSI- INDÚSTRIA 
QUÍMICA é apontada 
como principal 

Manifestação foi um SUCESSO!
causadora dos danos 
ao meio ambiente 
e à população que 
tem reclamado de 
problemas de saúde 
devido aos efeitos dos 
produtos químicos 
emitidos.
     Em reportagem 
veiculada na Rádio 
Educadora, o diretor 
da empresa NUSI, Sr. 
Wilton Cação, negou 
que a empresa esteja 
emitindo produtos 
químicos poluidores 
e informou que a 
empresa atua com 
todas as licenças 

exigidas.
     Será que o ar 
poluído que corrói 
tudo que existe de 
metal na região, e 
que, certamente está 
matando aos poucos 

os moradores é obra 
do acaso?
     Todos exigem 
mais respeito à vida e 
querem uma solução 
imediata para resolver 
o problema.

Moldam atrasa 
pagamentos

E nviamos uma 
correspondência 

para a empresa recla-
mando dos atrasos no 
pagamento de férias; 
Vale Alimentação; Sa-
lários e Adiantamento 
do salário.
  Segundo os repre-
sentantes da empre-
sa, nos últimos 20 
anos eles sempre 
mantiveram os pa-
gamentos em dia. 
Porém, devido à crise, 
eles não conseguiram 
cumprir o que deter-
mina a nossa Con-
venção Coletiva de 

Trabalho.
     Ainda, segundo 
eles, estão empe-
nhando o máximo 
para resolver os pro-
blemas.
     Se você é traba-
lhador da MOLDAM e 
não concorda com os 
argumentos usados 
pela empresa, entre 
em contato com o sin-
dicato e denuncie.
     De qualquer for-
ma, esperamos que 
a empresa regularize 
a situação, junto aos 
trabalhadores, o mais 
rápido possível.

Empresa Açovale 
não pagou PLR

A Convenção Cole-
tiva de Trabalho 

determina que as em-
presas paguem a PLR 
ou Abono/2013 nas 
seguintes condições: 
  a) Para cada esta-
belecimento com até 
20 empregados: R$ 
307,73;
  b) Para cada esta-
belecimento com 21 
a 50 empregados: 
R$369,27;
  c) Para cada estabe-
lecimento com mais 
de 50 empregados: 
R$ 492,37; 
  § 1º - Os valores 

a serem distribuí-
dos serão pagos em 
2 (duas) parcelas, 
sendo 50% até o dia 
20/06/2013 
e o restante até o dia 
20/07/2013. 
     Segundo os traba-
lhadores da empresa 
Açovale, eles não 
receberam nenhum 
valor até o momento.
     Informamos que 
já cobramos da em-
presa. 
     Caso não haja 
manifestação, iremos 
denunciar ao Ministé-
rio do Trabalho.

AR?
ONDE?

QUANDO?
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Calendário para pagamentos do Abono Salarial e 
dos Rendimentos do PIS - Exercício 2013/2014

NASCIDOS EM RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

15/07/2014
22/07/2014
31/07/2014
14/08/2014
21/08/2014
28/08/2014
16/09/2014
23/09/2014
30/09/2014
14/10/2014
21/10/2014
31/10/2014

30/06/2015

Fonte: http://www.caixa.gov.br/voce/social/beneficios/pis/calen_pagto.asp>Acessado em 21 jul de 2014.

Matricule-se!
3849-9101
3849-9102
3847-5690

ATF é fiscalizada e autuada pelo MTE

Através de uma 
solicitação do 
METASITA, a 

empresa ATF sofreu uma 
fiscalização e foi autuada 
devido aos seguintes 
problemas:
   - Deixar de efetuar, 
até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao vencido, 
o pagamento integral do 
salário mensal devido ao 
empregado;
   - Deixar de consignar 
em registro mecânico, 
manual ou sistema 
eletrônico, os horários 
de entrada, saída e 
período de repouso 
efetivamente praticados 

pelos empregados, nos 
estabelecimentos com 
mais de 10 empregados;
   - Manter empregado 
trabalhando sob 
condições contrárias às 
convenções e/ou acordos 
coletivos de trabalho;
   - Deixar de instalar 
sistemas de segurança 
em zonas de perigo 
de máquinas e/ou 
equipamentos;
   - Realizar estudo, 
desenvolvimento e 
implantação de medidas 
de proteção coletiva 
em desacordo com a 
hierarquia estabelecida na 
NR-9;

   - Deixar de elaborar 
procedimento de trabalho 
e/ou segurança específico 
e/ou padronizado e/ou 
com descrição detalhada 
de cada tarefa e/ou que 
obedeça a análise de 
risco.

CESTA BÁSICA
     A empresa já acumula 5 
cestas básicas de atraso. 
E não pagou a PLR/13 aos 
demitidos.
     Solicitamos que a 
situação seja regularizada 
imediatamente.

Ação judicial contra a TecMáquinas

Devido ao 
preenchimento 

errado que a Tecmáquinas 
está fazendo no 
Perfil Profissiográfico 
Previdenciário - PPP, dos 

trabalhadores, acionamos a 
empresa na justiça.
     Não podemos aceitar 
que os trabalhadores 
fiquem prejudicados por um 
erro administrativo.

Trabalhador acidenta novamente 
na empresa Fraldas Carinho

Ocorreu um outro 
acidente na empresa 

Fraldas Carinho.
     Infelizmente, o mesmo 
trabalhador que acidentou 
da outra vez, acidentou 

novamente.
     Isto só demonstra que 
a empresa não fez nada 
para mudar o ambiente de 
trabalho.
     Trabalhador, denuncie!

FISCALIZADA E

AUTUADA


