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APERAM - PLR/2014

Acabou o silêncio.
Hoje tem reunião!
Depois de um silêncio inexplicável, a Aperam
agendou, para hoje às 10h, uma reunião com
a comissão eleitoral do Metasita. Em pauta
a proposta do sindicato de que a mesma comissão que negociou a PLR/2013 negocie a
PLR/2014.

SANKYU
CAMPANHA SALARIAL 2014/2015

Este é o caminho: 80
companheiros na assembleia
A presença dos companheiros da Sankyu na
assembleia foi muito boa.
É verdade que precisamos,
para chegar ao acordo
coletivo, que recompense
todo lucro que o trabalhador gera para a empresa,
aumentar a presença. Mas,
para começo
de conversa 80
companheiros
na assembleia,
diante de uma
proposta de
apenas INPC,
foi muito bom!
Já comunicamos à empresa
a decisão dos

trabalhadores de rejeição
da sua proposta. Uma nova
reunião de negociação foi
agendada para dia 23/06
(segunda-feira) às 9h na
sede do Metasita.
Para sairmos vitoriosos na
campanha salarial todos
têm que entrar em campo.

COM A PALAVRA
O TRABALHADOR
O Sem Censura denunciou, a poucos dias, a poeirada que se encontra, a Usina.
Nessa segunda-feira, houve uma
visita do Presidente da Empresa
à fábrica. Deu gosto de ver. Varreram, lavaram, deixaram a Usina
do jeito que deveria ser todos os
dias. Até o responsável pelo contrato da Delta e o coordenador da
Delta pegaram na vassoura. Que
beleza!
De nossa parte um apelo: Que
o Presidente nos visite todos os
dias. Só assim para termos um
ambiente limpo para trabalhar!

COPA DO MUNDO/BRASIL

Mentir, não vale.
Fifa vai pagar ao Brasil R$ 16 bi em impostos

A imprensa também erra
ao dizer que as obras
custaram três vezes mais
do que o previsto. O
Castelão, em Fortaleza,
saiu 17% mais barato. A
Arena Corinthians já previa

Amazônia (24%).
Movimento na
economia
Apenas na construção e
reforma dos 12 estádios
da Copa do Mundo,
calcula a Fundação de
Pesquisas Econômicas
(Fipe), foram criados
50 mil novos empregos.
Um bom negócio, ainda
mais em tempos de crise
financeira internacional
Entre 2010 e 2014, os jogos

TC MONTAGENS
A empresa enviou ofício
para o Sindicato Metasita,
garantindo pagamento das
parcelas do retroativo das
diferenças salariais da Cesta
Básica e da PLR/2013, nas
seguintes formas:
• Retroativo diferenças
salariais: maio, junho e julho.
• Cesta Básica: pagamento
integral em maio.
• PLR: 1ª parcela em agosto e
2ª parcela em setembro.

vão movimentar cerca de
R$ 142 bilhões a mais na
economia brasileira com a
geração de 3,6 milhões de
empregos, segundo a FGV e
Ernst Young.
A Fipe calculou que
apenas a Copa das
Confederações fez o
PIB brasileiro aumentar
em R$ 9,7 bilhões, com
a manutenção de 303
mil empregos. Para a
Copa do Mundo, os
economistas da USP
estimam um aumento
de R$ 30 bilhões a mais no
PIB.
Bola no campo – o
comentarista Kajuru repete
em seus vídeos que o
governo brasileiro foi
bonzinho com a Fifa porque
comprou o resultado final
para ajudar na eleição
presidencial.
Neste caso, além de
mentir reiteradamente
por ingenuidade ou total
falta dela, Kajuru comete

ilícitos de injúria calúnia e
difamação. Como dizia nosso
grande craque Garrincha,
seria preciso combinar
com os suíços (a sede
da Fifa fica em Zurique)
e também com outras
nações “pouco poderosas”
e dispostas a vir com seus
hinos nacionais, bandeiras
e heróis populares. Alguem
acredita que gente como os
norte-americanos, franceses,
japoneses, alemães, enfim,
o G 7 e o G 20 venderiam a
copa pra o Brasil?.
Em tempo: Até a TV Globo
teve que pagar impostos
sobre os direitos de
transmissão da Copa 2014.
Segundo autuação da
Receita Federal, na Copa
de 2002 a emissora havia
sonegado imposto de renda
ao fazer uma triangulação
através de empresa de
fachada em paraíso fiscal.
A manobra sonegatória
produziu cobrança que, em
valores corrigidos para hoje,
ultrapassa R$ 1 bilhão.

O preço da energia de Minas dá choque
CEMIG – Estatal que gera
lucro ao interesse privado

Você sabia que a CEMIG
gerou em 2013 4,1
bilhões de lucro? Mesmo
assim ela pediu a Anael
um reajuste de 29,74%
na conta da energia. Foi
autorizado 14,76%. A
CEMIG é uma empresa
de economia mista e
é gestada como uma
grande geradora de lucra
e não uma fornecedora

de necessidade básica da
população.
Uma das críticas que é
feita a presidenta Dilma
pelo candidato Aécio em
relação a Petrobras vai
neste sentido. De que o
preço da gasolina está
muito baixo atrapalhando

a lucratividade dos
acionistas.
Se ele for eleito
presidente provavelmente
a Petrobras deixará de
fornecer gasolina para
garantir lucro.
Você vai deixar?
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

A receita fiscal no
evento deve chegar a US$
7,2 bilhões (R$ 16 bilhões),
nas contas da Ernst &
Young e da Fundação
Getulio Vargas – uma
soma muito superior ao
investimento público nos
estádios.

custo de R$ 820 milhões
no primeiro orçamento, em
2011. Outras cinco arenas
tiveram ajustes baixos:
Arena Pernambuco (1%),
Arena da Dunas (14%),
Arena Fonte Nova (17%);
Arena Pantanal e Arena da

EXPEDIENTE

A mídia nacional tenta
convencer que a Copa do
Mundo no Brasil é um mau
negócio porque o dinheiro
público investido não
retornará.
Tudo mentira. O fato é
que cada bilhete vendido
recolhe impostos, pois
o Centro de Ingressos,
o Comitê Organizador
Local e prestadores de
serviços da Fifa são
tributados nos termos
da legislação nacional.

