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ÃO GERAL - PLR 2014
Assembleia

dia 16/07,
quarta-feira

às 7h30, 13h30,
15h30 e 
18 horas

Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Eletrico, 
Material Eletrônico, Desenhos/Projetos e de Informatica de Timóteo e Coronel Fabriciano- METASITA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

Sind. dos Trabalhadores Metalúrgicos nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Material Eletrôni-
co, Desenhos/Projetos e de Informática de Timóteo e Coronel Fabriciano- METASITA, Convoca toda a categoria dos Metalúrgicos 
nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Material Eletrônico, Desenhos/Projetos e de Informática 
de Timóteo, Marliéria, Jaguaraçu, Antônio Dias, São José do Goiabal, Dionísio, Pingo D’água, Córrego Novo e Coronel Fabriciano, 
para uma Assembleia Geral de Alteração Estatutária da Entidade, a ser realizada no dia 29 de Julho de 2014, na Sede do Metasita,  
na Avenida Monsenhor Rafael, 155, Bairro Timirim, Timóteo, MG, às 17:00 (desessete) horas em Primeira Convocação e às 17:30 
(desessete e trinta) horas em Segunda Convocação com qualquer número de participantes, para tratar da seguinte ordem do dia: 1- 
Alteração da Base Territorial do Sindicato; 2- Alteração da Composição da Diretoria do Sindicato. Timóteo, 17 de Junho de 2014.

Comissão Executiva - Carlos José de Vasconcelos Silva

Não era novida-
de pra nin-
guém a forma 

que os representantes 
da Aperam iriam con-
duzir as negociações 
da PLR/2014.
     Porém, as negocia-
ções ainda não encer-
raram. Pelo contrário, 
estão apenas come-
çando.
     Já falamos do GD, 
que na PLR/2013 
tiramos da nossa par-
cela para pagar para 
os chefes; fizemos o 
nosso protesto quan-
to à não liberação do 
companheiro Ronald 
Ramos; informamos 
sobre o calendário...

     Agora chegou a 
hora de avaliarmos 
como anda o processo 
negocial.
     Para isto, convoca-
mos os trabalhadores 
para participarem da 
Assembleia nesta 
quarta-feira, 16, nos 
quatro horários de 
sempre.
     Conforme o de-
correr da assembleia 
podemos precisar do 

seu voto para tomar 
alguma deliberação. 
     Sua presença é 
indispensável, e, o 
tamanho da sua fatia 
no bolo só depende 
da sua disposição e 
participação!
     Venha você tam-
bém!     
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ATO PÚBLICO CONTRA

POLUIÇÃO

15/JULHO
15 horas
Concentração: Trevo do Limoeiro
Passeata até Distrito Industrial

ATO PÚBLICO NO DISTRITO 
INDUSTRIAL DE TIMÓTEO

Precisamos de 
ar puro para 
viver! 

     O ar respirado 
entra no seu corpo 
pela traquéia e brôn-
quios, chegando nos 
alvéolos pulmonares, 
pequenas estruturas 
parecidas com cachos 
de uvas que são os 
responsáveis pela 
transferência de oxi-
gênio do ar inspirado 
para o sangue e pela 
retirada do gás carbô-
nico do sangue.
     Em outras pa-
lavras: o que você 
respira vai para o seu 
corpo e influenciará  
na sua saúde a médio 
e longo prazo.

     O aparecimento 
ou o agravamento de 
doenças respiratórias 
como rinites, bronqui-
tes, alergias, enfise-
mas e até câncer de 
laringe e pulmão são 
possíveis riscos da ex-
posição ao ar poluído. 
     Portanto, principal-
mente você que mora 
no Limoeiro, Recanto 
Verde, Alphaville e 
Alegre tem um com-
promisso com a sua 
vida neste dia 15 de 
julho de 2014.
     Manifeste o seu 
apoio e venha cami-
nhar conosco.
     Participe e seja 
mais um a lutar pela 
vida.

Dia 15/07, terça-feira, às 18 horas, no Metasita

Trabalhadores da Sankyu  irão definir os 
rumos da Campanha Salarial

Campanha 
Salarial não 
é apenas o 

momento de pensar-
mos em dinheiro, mas, 
é a oportunidade em 
melhorar as condições 
de vida e de trabalho.
     Apesar de conhe-
cer a proposta da 
empresa, a sua partici-
pação é de fundamen-
tal importância, para 
juntos, decidirmos 
qual a melhor caminho 
a seguir.
     Participe!!!


