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Dia 11
APERAM

“Viva a greve
geral da classe
trabalhadora”

Lei da PLR é modificada
e comissão tem que reanalisar proposta

N

a quinta-feira,
20, juntamente
com a medida que
isenta de Imposto de
Renda a PLR até no valor
de R$6.000,00, foram
publicadas as alterações
na medida provisória que
implementou a PLR.
Entre as alterações
está a obrigatoriedade
da Empresa fornecer
aos representantes do
trabalhadores, informações
necessárias a negociação
e a proibição de se usar
metas referentes à saúde e

segurança no trabalho.
Esta é inclusive uma
das reivindicações feita
pelo movimento sindical
cutista e atendido pela
presidenta Dilma.
Desta forma,
absenteísmo não
poderá compor
o conjunto de
indicadores da PLR,
inclusive do PME.
O objetivo
é evitar que
trabalhadores
trabalhem com
atestado médico no

bolso ou omitam acidente
de trabalho para não terem
redução do valor da PLR.
Na reunião que
ocorreu entre as partes

na quinta-feira, 27/06, o
debate ficou em torno das
mudanças provocadas pela
nova Lei.
Na segunda-feira, dia 1°,
os representantes
dos trabalhadores
se reuniram na sede
do METASITA, e,
voltarão a se reunir
hoje em preparação
para reunião com
a empresa, que
ocorrerá nesta
quinta-feira, 04/07
às 9h no Escritório
Central.

Hoje, dia 03 tem assembleia

C

onvocamos todos os
companheiros que
trabalham na Sankyu,
que prestam serviço na
Aperam, para assembleia a
ser realizada nesta quartafeira, 03, às 18 horas
na sede do METASITA.
Vamos analisar e deliberar
se aprovamos ou não a
proposta apresentada pela
Sankyu na última reunião
de negociação visando
a renovação do Acordo
Coletivo.
Contrato renovado
O contrato da Sankyu com
a Aperam foi renovado por
mais três anos.
Se renovou é porque foi
bom para as partes. Está
na hora de renovarmos
nosso contrato com a
Sankyu e também tem

que ser bom para os
trabalhadores.
Recusar a proposta
e avançar nas
negociações
A única alteração em
relação a proposta
rejeitada pelos
trabalhadores na última
assembleia foi em relação
a cesta básica. Portanto,
temos que rejeitar mais
esta proposta para a
negociação avançar.

Temos que encher a casa.
Dar uma demonstração
de força. O povo está
indo para as ruas e
conquistando, com a
classe trabalhadora não vai
ser diferente. Para amaciar
o coração do patrão, basta
parar a produção!
Queremos retorno de
férias, aumento real,
PLR negociada com o
sindicato, pagamento
de insalubridade e
periculosidade, etc

Assembleia, hoje às
18 horas na sede
do METASITA.

Ação sobre o FGTS
METASITA faz acordo com a Caixa e
trabalhadores não precisarão requisitar
extrato analítico da conta
Um dos documentos
necessários para
entrarmos com a ação
pedindo a recomposição
do saldo do FGTS pela TR
é o extrato analítico.
A direção do METASITA se
reuniu com a gerência da
Caixa Econômica Federal
e foi acertado que os

trabalhadores que forem
mover a Ação por meio da
entidade não precisarão
ir até a agência bancária
solicitar o extrato
analítico pois será
fornecido ao METASITA.
Já estamos recebendo a
documentação necessária
para a ação.

CONVÊNIOS
METASITA
As
inscrições
já estão
abertas para
os cursos de
informática
e inglês

Informações:
3849-9100

Clínica
odontológica
ORTOCENTER
Começa a campanha
de Ortodontia
(Aparelho Fixo/
Móvel) e Implante.
Preços especiais
para Ortodontia e
Implantes em até 15
vezes e tratamentos
clínicos com
desconto.
VENHA CONFERIR
Av. Antonieta Martins
de Carvalho, 114
Loja 02 - Timirim
Timóteo
Fone: 3847-4038
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