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Campanha salarial
A categoria já sabe.
Sem participação.
Sem conquistas!
Acorda peão! Acorda peão! Acorda peão! Acorda peão!

Reunião para marcar reunião

A

reunião que deveria
ser de negociação
agendada para
terça-feira, 21, serviu
unicamente para agendar
uma nova reunião para o
dia 29/10 às 14h.
Mesmo estando com a

pauta desde o dia 15 de
setembro os representantes
da empresa afirmaram não
ter condições, ainda, de
apresentar uma proposta.
A data base foi
garantida até o dia 07/11.

APOSENTADOS

DESAPOSENTAÇÃO
STF suspende julgamento
após voto de Barroso a
favor da desaposentação

O

plenário
do STF
– Supremo
Tribunal Federal
decidiu suspender
o julgamento
da chamada
desaposentação,
após o voto do
relator ministro
Luis Roberto
Barroso, a favor
da possibilidade

de recálculo da
aposentadoria. O
motivo é que o
quórum não estava
completo para julgar
o tema.
A chamada
desaposentação prevê
o novo cálculo de
benefício recebido,
após retorno do
aposentado ao
mercado de trabalho.

Trabalhador aposentado
com aposentadoria especial

Assembleia dia 29/10
às 7h30 e 18h
No auditório do Metasita
O Metasita convoca
todos os companheiros
que estão aposentados por
aposentadoria especial para
assembleia no próximo dia
29/10 (quarta-feira) às
7h30 e 18h.
Vamos discutir com os
companheiros a contratação
de um escritório de advocacia

em Brasília para acompanhar
o julgamento de duas ações.
Uma, que discute o fim da
aposentadoria especial no caso da
empresa fornecer EPI, e, outra que
discute se o trabalhador deve ou
não devolver o dinheiro recebido
do INSS, no caso, de continuar
trabalhando ao se aposentar de
forma especial.

Vamos
reforçar
as
denúncias
contra os
patrões

ELEIÇÃO PRESIDENCIAL - 2º TURNO

Você sabia que pode,

No 1º turno das
eleições pouco tocamos
no assunto, nos
nossos instrumentos
de comunicação com o
trabalhador. Entendíamos
que haviam vários projetos.
Desde o capitalismo puro
e selvagem defendido
pelo candidato Pastor
Everaldo, até o comunismo
defendido pelo PCO, PCB
e PSTU, passando pelo
socialismo defendido pela
candidata Luciana Genro
do PSOL.

das condições de
trabalho à qual está
sujeito?
Sempre chegam
denúncias ao Metasita,
as encaminhamos ao
Ministério do Trabalho
e ao Ministério Público
do Trabalho.
Vocês também
podem fazer isso.
Inclusive, ajuda a

No próximo domingo
ocorre o 2º turno das
eleições presidenciais
em todo o Brasil e para
governador em 14 estados.

No 2º turno é diferente!
Existem dois projetos
antagônicos. É verdade que
nenhum deles defende o
socialismo que garantiria

reforçar as denúncias
encaminhadas pelo
Sindicato.

aos que produzem a
riqueza, dela usufruir
plenamente.

A instituição METASITA
não pode e não apóia
nenhum deles.
É proibido por lei.
Mas, isto não significa
que não devemos
esclarecer juntos aos
trabalhadores, o que
representa cada um desses
projetos. Até porque,
é possível compará-los
uma vez que, ambos já
estiveram à frente do
governo.
Quando dizemos que
Aécio não representa a
classe trabalhadora, o
fazemos tendo por base
a vida do candidato, que
nunca se posicionou a
favor da nossa classe. Nem
como deputado, nem como

senador e muito menos
como governador de Minas.
Também questionamos
o governo Dilma,
principalmente no
que tange as questões
de aposentadoria.
Taí o maldito fator
previdenciário.
Se formos comparar
corrupção é o sujo falando
do mal lavado.
Porém, é inegável que
o governo Lula/Dilma
fez mais para a classe
trabalhadora.
Não pedimos voto para
este ou aquele.
Seja qual for o eleito,
nossa luta continuará até
o dia que de fato a classe
trabalhadora assuma o
poder.

O telefone do
Ministério Público
do Trabalho é:
(31) 3846-0561

APERAM - Pesquisa de clima
RH da Aperam garante que pesquisa pode
ser respondida aonde o trabalhador quiser

O endereço é:
Rua Itaparica,
nº 1375
Bairro Santo Elói
Cel. Fabriciano/MG.

Aproveitamos a reunião de
negociação para questionar
o RH da Aperam diante
das reclamações que tem
chegado ao Metasita,
de gerentes obrigando
os trabalhadores a
responderem a pesquisa de
clima nos computadores
da área. O RH afirmou que
não existe esta orientação
por parte da empresa.

EXPEDIENTE

O autor da denúncia
pode pedir sigilo do
nome. Não precisa se
identificar.

Que inclusive
acham melhor
que a pesquisa
de clima seja
respondida pelo
trabalhador na
tranquilidade da
sua casa. Essa
posição será
reforçada no
boletim conexão
da empresa.
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

diretamente reclamar

Independente sempre
Alienado nunca

