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Sem Censura
unificação

CAMPANHA SALARIAL 2015-2016

AssembleiA
10/09 às 17h30
locais:
* sede do metasita/Timirim
(enfrente a Feira) 
* subsede do limoeiro 
(enfrente o Supermercado Brasil)
* subsede de Cel. 
Fabriciano/Giovannini 
(ao lado do Bar do Luciano) 

Quanto vale 
o seu trabalho?

A campanha salarial 
é o momento 
garantido por lei 

em que o trabalhador põe 
preço na sua mão de obra. 
É a única época do ano em 
que o patrão é obrigado 
por lei a negociar com 

os representantes dos 
trabalhadores.

A companheirada não 
pode desperdiçar essa 
chance. Outra, só no ano 
que vem. E não adianta 
achar que a direção do 
sindicato vai conquistar 

tudo para você. Todos 
querem um salário melhor. 
Todos querem uma cesta 
básica, uma PLR, mas digna. 
Receber retorno de férias 
seria bom demais. Mas 
o que fazemos para que  
estes desejos se tornem 

realidade? Jogamos 
a responsabilidade 
para o sindicato e 
pronto? Não tem como 
terceirizar a luta.  Todos 
são responsáveis e 
importantes nesta 
campanha.

Assembleia para 
aprovação de pauta

Hoje, vamos aprovar 
a pauta que será 
encaminhada aos 
donos das empresas. 

A primeira coisa 
que os patrões 
perguntam quando 

iniciam as negociações 
é quantos trabalhadores 
participaram da assembleia 
que aprovou a pauta. 
Assembleia vazia para eles 
é sinônimo de satisfação 
dos trabalhadores com os 
salários e as condições de 
trabalho. 
Se o trabalhador estivesse 
insatisfeito, o sindicato 

ficava cheio.
Para facilitar a participação 
dos trabalhadores na 
assembleia de aprovação 
da pauta de reivindicações, 
a mesma será feita em 03 
locais diferentes. Você, 
poderá participar no local 
que for melhor para você:
1) Sede do METASITA;
no Timirim. 
2) Subsede do METASITA no 
limoeiro
3) Subsede do METASITA em 
Cel. Fabriciano. 
O horário é o mesmo: às 
17h30. Bem, você pode 
até escolher não participar. 
Nesse caso, vê se não 
reclama do resultado. 
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THERMON
Com a palavra o trabalhador

meTAsiTA  sindicato dos Trabalhadores metalúrgicos de Timóteo e Coronel Fabriciano 
SEDE: Av. Mon. Rafael, 155, Timirim/Timóteo/MG - Tel: 3849-9100 / 9101  -  SUBSEDE: Fabriciano  Tel: 3841-3909  SUBSEDE: Timóteo - Tel: 3847-5690   

     Site: www.metasita.org.br  E-mail:secretaria@metasita.org.br  Resp.:Diretoria do METASITA  Tiragem: 1.500 exemplares 

EXPEDIENTE

3849-9110
FARMÁCIA METASITA

ATF

Trabalhadores já 
estão colhendo fruto 
das ações na justiça 
movidas pelo Metasita

O METASITA move várias 
ações contra a ATF, e os 
resultados já começaram 
aparecer. 
Cerca de 55 companheiros  
estão recebendo as 
primeiras parcelas, 
conforme decisão 
judicial. Essas são ações 
individuais, e, temos 
também ações coletivas.
Se um trabalhador pega 
um parafuso de uma 
empresa, ele pode ser 
demitido por justa causa 
e processado como ladrão. 

Porém, quando o patrão 
deixa de pagar o que 
deve ao trabalhador não é 
tratado como ladrão, mas, 
como uma pessoa, que se 
apropriou indevidamente 
de algo que não lhe 
pertencia.
É por isso que patrões 
picaretas deixam de 
pagar o que devem aos 
trabalhadores. E é por 
isso que temos que mover 
tantas ações contra uma 
mesma empresa, como é o 
caso da ATF/ATA.

THERMON

“Não dá pra 
compreender. 
Segundo os donos da 
empresa a carteira 
está lotada. Tem 
serviço fechado 
para o ano inteiro. 
Mas, a realidade 
do trabalhador não 
é boa assim não. 
Olha os salários: os 
ajudantes que só 
são ajudantes na 
carteira, mas que 
trabalham como 
montador, soldador, 
mecânico  recebem 
entre R$4,50 e 
R$5,00/hora.
Quando chega uma 
fatura de consulta 

ela é descontada 
de uma só vez. Não 
querem nem saber 
das nossas outras 
despesas. Tem 
cacique demais para 
pouco índio. Muita 
chefia, câmeras para 
vigiar. Desconfiam 
da gente o tempo 
todo. Também, 
depois de tudo que 
estamos ouvindo 
falar que aconteceu 
para a Thermom 
crescer do jeito que 
cresceu. Vai vê que 
eles têm medo que 
façamos o mesmo, 
que estão dizendo 
que eles fizeram”.


