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COM A PALAVRA O
TRABALHADOR
,

Discriminação,
abandono,
escravidão.
Esses são nossos
sentimentos que
trabalhamos de turno fixo.
“Na revista Espaço deste mês
a empresa publicou os hobbies
de alguns pais com seus filhos, como uma boa cavalgada,
passeios de bike, gosto pela
música e prática de arte marcial. Porém, essas são realidades
vividas apenas por funcionários
da semana inglesa, pois nós do
turno fixo somos excluídos de
nossos familiares, amigos e de
toda sociedade “normal”. Somos
escravos de um horário desumano que torna esses hobbies
em sonhos distantes para esses
pais e filhos esquecidos por essa
empresa. Nossos filhos estão
crescendo sem essa presença
marcante e essencial de um pai.
Nossa família está desgastada,
estressada, algumas se acabando
devido um maldito turno fixo
implantado por essa empresa
com visões antissociais voltadas
aos trabalhadores que produzem
esse aço especial.
O que nós, trabalhadores de
turno gostaríamos é de sermos
tratados com igualdade, de
podermos criar hobbies com nossos filhos, familiares e amigos
e sermos tratados como seres
humanos normais, presentes em
uma sociedade”.

APERAM - CAMPANHA SALARAL 2015/2016

Até que enfim!
Depois de três assembleias
pauta é aprovada pelos
trabalhadores
Tivemos que
insistir para que
os trabalhadores
comparecessem para
aprovar a Pauta de
Reivindicações da
Campanha Salarial
2015/2016.

M

esmo assim, se
analisar o tamanho
da nossa categoria,

a participação ainda
está muito baixa.
Os trabalhadores entendem que o
cancelamento das
assembleias foi uma
decisão acertada da
direção, certamente,
vamos exigir muito
mais de vocês no decorrer da Campanha
Salarial!
Isto quer dizer

que os trabalhadores terão
que deixar o comodismo
de lado e participar das
assembleias e de todos
os momentos em que for
convocado.
Todos sabem que nada
vem de mãos beijadas.
Tudo o que temos é fruto
de muita luta e conquista.
Não fique isolado.

Juntos somos
mais fortes!

Campanha de sindicalização

E

m breve iremos começar
uma nova campanha de
sindicalização junto a todos trabalhadores metalúrgicos
de Timóteo e Coronel Fabriciano.
Nosso objetivo é o fortalecimento do sindicato e da
representatividade perante as
empresas e a sociedade.
Ao sindicalizar, o trabalhador
além de contribuir tornando o
sindicato mais forte e atuante, legitima para toda cidade
demonstrando que o trabalhador
não está sozinho e tem quem
defenda os seus interesses.

RECEIO
Alguns trabalhadores
demonstram um certo receio, e
até mesmo medo em ser associado ao sindicato, pensando
que pode sofrer alguma retaliação por parte dos patrões.
Não há com o que se
preocupar, a lei garante a livre
associação ao sindicato da
categoria.
APERAM
Na Aperam, aí é que os
trabalhadores não precisam
se preocupar. Não é prática

da empresa, e nunca foi,
de impedir a associação ao
Metasita. Inclusive, havia um
tempo em que o trabalhador
ao ser admitido, praticamente
na mesma data, associava-se
ao sindicato.
Vivemos apenas um
momento na história do
sindicato e da Aperam em
que os cargos de chefia foram
obrigados a se desfiliarem.
Mas isto passou, e de lá pra
cá, nunca mais houve impedimento, a quem quer que seja,
em se associar ao Metasita.

CAMPANHA DENTRO
DA FÁBRICA

Solicitamos do RH da Aperam
uma autorização para fazermos
o processo de filiação na entrada dos restaurantes.
Ainda não obtivemos resposta, mas acreditamos que não
teremos problemas, até mesmo
porque, não irá trazer nenhum
problema e nem irá atrapalhar
o fluxo de pessoas nos locais
definidos.
De qualquer forma, aguardamos
uma resposta da empresa.

Na Campanha de Sindicalização:

Um smarthphone pode ser SEU...
...basta ser associado!
Confira as regras:

O

Metasita estará sorPremiação:
teando 5 aparelhos
A Campanha envolve o sorteio de 5 Aparelhos SmartphoSmarthphones aos associanes seguindo os seguintes critérios:
dos do Sindicato após o fim
das negociações. Aquele
CUPONS - Para cada nova sindicalização ou
que cumprir seu papel, ir à
recadastramento do associado.
luta e participar das assem(Atualização de endereço, telefone e
bleias, terá mais chances
dados pessoais completos).
de ganhar!

Imagem ilustrativa
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Quem pode participar?
> Associados quites com as
mensalidades;
> Associados que participarem das assembleias;
> Associados que fizerem o
seu recadastramento até o
dia da realização da assembleia de fechamento da
Campanha Salarial/2015.

associado que participar das
1 CUPOM - OAssembleias
durante a Campanha
Salarial/2015 receberá 1 cupom
extra por Assembleia.

OBS: Somente receberá o cupom o associado que assinar o livro de assinatura e participar das Assembleias. Caso
ocorra, um mesmo associado não poderá ser sorteado mais de uma vez, tendo direito apenas a um smarthphone.

Duração:

A presente campanha será
válida a partir da primeira
assembleia de aprovação da
pauta de reivindicações até
a data da realização da assembleia de fechamento da
campanha salarial/2015.
EXPEDIENTE

Confira o REGULAMENTO DA CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO em nossas
redes sociais: www.metasita.org.br, G+, Face: sindicatometasita
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