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CHEGOU A HORA 
DE ELEGER UMA CIPA DE LUTA!

Estará aberto, 
a partir do dia 
23/02/2022 o 

prazo para inscrições 
dos trabalhadores da 
Emalto Indústria, inte-
ressados em compor 
a Comissão Interna de 
Prevenção de Aci-
dentes - CIPAGestão 
2022/2023.
     O encerramen-
to do prazo para as 
inscrições será no dia 
09/03/2022.
     O horário para se 

inscrever é de 08:00 
às 11h:30 e de 13:00 
às 17 horas.
     Uma coisa é certa: 
nunca foi tão neces-
sário eleger um time 
forte de cipeiros, que 
estejam ao lado do 
Metasita e possam 
conduzir a luta por 
melhores condições 
de vida no local de 
trabalho.
     É imprescindível 
que todos os traba-
lhadores da Emalto 

Indústria votem em 
candidatos com perfil 
combativo e compro-
metido com as pautas 
dos trabalhadores.
     Nada de votar em 
chefia, ou em quem 

você já sabe que não 
irá desempenhar um 
bom papel na CIPA, 
e fazer da mesma um 
instrumento dos tra-
balhadores dentro da 
fábrica.

Após o Carnaval ocorrerá a Assembleia de  
Aprovação da Pauta de Reivindicações

CONVAÇO

Enviamos ofício 
para o repre-
sentante da 

empresa Convaço, 
solicitando a extensão 
da data base de 1º 
de março para o dia 
18/03/2022.
     Desta forma, tere-
mos prazo suficiente 
para convocar os 
trabalhadores, logo 
após o Carnaval, 
para participarem da 
Assembleia de mon-

tagem, apreciação e 
aprovação da Pauta 
de Reivindicações 
para a Campanha Sa-
larial 2022/2023.

     Um dos pontos de 
pauta que será bas-
tante discutido é uma 
reivindicação antiga 
dos trabalhadores, 

que diz respeito ao 
fornecimento de cesta 
básica.
     Trabalhador/a, 
fique atento à convo-
cação da Assembleia, 
e participe da Campa-
nha Salarial.
     Afinal, ninguém 
melhor do que você 
para valorizar a sua 
mão de obra.
     Vamos fazer uma 
negociação salarial 
vitoriosa!
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PLC 249/2019APOSENTADORIA

Há dias atrás, 
surgiu um al-
voroço dentro 

da usina e de outras 
empresas em relação 
ao PLC 245/2019.
O objetivo do Proje-
to de Lei é regular a 
concessão da aposen-
tadoria especial para 
os trabalhadores que 
exercem atividades in-
salubres, além de pro-
por obrigatoriedade da 
empresa na readapta-
ção desses profissio-
nais, com estabilidade 
no emprego. 

BALDE DE 
ÁGUA FRIA
No dia 07/02/2022 
o relator do PLC 
245/2019 na Co-
missão de Assuntos 
Econômicos do Se-

O Projeto de Lei Complementar 245/2019, por 
enquanto, não muda nada na vida dos trabalhadores

nado Federal, Sena-
dor Esperidião Amin, 
emitiu parecer não 
acatando a Emenda 
39, apresentada pelo 
Senador Rogério 
Carvalho, apesar de 
benéfica, votando pela 
aprovação do projeto 
de lei sem a modifica-
ção que beneficiaria 
os trabalhadores. 

Ou seja, fica como 
como está!
 
A conclusão é de que, 
por enquanto, nada irá 
mudar, pois temos um 
Senado, uma Câma-
ra de Deputados e 
um Presidente, que 
não têm interesse em 
melhorar nada para a 
classe trabalhadora 
deste país.

Para o traba-
lhador que 
estava filiado 

ao INSS antes da 
EC 103/2019, se 
aposentar com 25 
anos de exposição 
precisaria ter no 
mínimo 40 anos de 
idade. 
     Por exemplo, 
um trabalhador que 
começou a traba-

lhar com 20 anos 
de idade e duran-
te 25 anos esteve 
exposto ao agente 
insalubre, poderia 
se aposentar com 
45 anos de idade, 
pois teria alcançado 
mais que 65 pontos 
(na verdade, teria 
70 pontos, pois 45 
(anos) + 25 (exposi-
ção) = 70).

TRADUZINDO

“Chegou ao conhecimento do Metasita que a 
empresa IN HAUS não pagou diferença do 13° 
salário referente à Convenção Coletiva que 
teve reajuste salarial em Novembro”.

METASITA
Mais uma vez essa empresa se destaca nas reclama-
ções de seus trabalhadores. Gostaríamos de entender 
como a Aperam permite que aproximadamente há 05 
anos uma empresa tratar seus trabalhadores de tal for-
ma, desde o primeiro dia até os dias de hoje ter uma en-
xurradas de denúncias, reclamações, insatisfação dos 
trabalhadores?

FALA COMPANHEIRO

INHAUS


