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Sem Censura
unificação

CIPA Aperam 2019/2020

CAMPANHA SALARIAL 2019/2020

CHEGOU A HORA
Assembleia de aprovação de pauta!
Chegou a hora de 

você, trabalhador 
e trabalhadora 

das Pequenas e Médias 
empresas de Timóteo 
e Coronel Fabriciano, 
participar, efetivamente, 
das assembleias para 

aprovação da Pauta, que 
vocês mesmos ajudaram 
a construir.

Por isso, é 
importante a sua 
participação na 
assembleia para que 
juntos possamos decidir 

qual acordo queremos.
Sua presença é 

fundamental nesse 
momento. 

O acordo que 
queremos depende 
de todos, juntos, para 
conquistarmos uma 

Convenção Coletiva à 
altura que a categoria 
merece.

Participem das 
assembleias para 
aprovação da pauta da 
Convenção Coletiva 
2019/2020.

Dia: 04/09/2019

QUARTA-FEIRA

Sede do Metasita:

Subsede Fabriciano: 

7h30
13h30
17h30

Confira os locais e horários:

Escola Haidee de Souza Abreu:

17h30
Av.: Magalhães Pinto, 1261 – Geovannini/Cel. Fabriciano

Rua das Tuias, 101 - Limoeiro, Timóteo



conseguem criar uma relação 
de dependência com os 
governantes e, assim, infiltrar 
interesses privados na esfera 
pública.

Por meio do financiamento 
de campanhas, do pagamento 
de propinas e da compra de 
votos, as elites transformam 
em prioridade política os seus 
projetos, que são totalmente 
opostos às necessidades da 
maioria da população.

Para quem os 
governantes 
governam?

na maioria dos casos, os 
governantes são oriundos de 
oligarquias políticas seculares, 
que perpetuam essa estrutura 
de poder há muitas gerações.

Isso não significa dizer 
que não existam, nas esferas 
do poder, representantes 
comprometidos com os 
direitos e com a dignidade 
dos trabalhadores. apesar de 
serem ínfima minoria, eles 
estão lá, geralmente tendo 
que levantar a voz para serem 
ouvidos.

O que se quer dizer é 
que a própria engrenagem do 
sistema político, impregnada 
pelos interesses mais espúrios 
dos capitalistas, coloca um 
empecilho muito grande à luta 
dos trabalhadores. Não é a voz 
dele que está representada 
nesses espaços políticos.

Político não 
faz nada?

“Políticos não fazem 
nada” é outra frase comum 
nas rodas de conversas dos 
brasileiros. mas, depois do 
que foi exposto, dá para dizer 
que eles realmente passam o 
dia a ver navios? e o empenho 
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Por que os governantes do Brasil 
estão contra os trabalhadores?
Para muitas pessoas, ela está 
na ponta da língua: “Político 
não serve para nada”.

Essa afirmação representa 
uma revolta de certa forma 
compreensível. diariamente 
nós vemos escândalos de 
corrupção sendo noticiados 
exaustivamente.

isso gerou uma crise de 
representatividade.

Não é de assustar que esse 
pensamento tenha se alastrado 
pelo Brasil nas últimas 
décadas.

ele não seria 
uma manifestação 
de despolitização fantasiada 
de indignação?

sabemos que o ódio à política 
nunca trouxe melhorias 
concretas para a vida dos 
trabalhadores. 

Quanto mais genérica é 
a revolta, mais ela corre o 
risco de ser um tiro no pé da 
sociedade.

Por isso, insistimos em 
dizer que a solução para a 
política é compreender o 
funcionamento da própria 
política, e não rechaçá-la!

de olho nas 
engrenagens

os processos políticos 
são marcados pela disputa 
entre vários modelos de 
sociedade. Além disso, é 
preciso compreender que, na 
dinâmica do sistema político, 
as decisões que dizem 
respeito a todos estão na 
mão dos representantes de 
interesses privados.

aqui, estamos falando 
especificamente dos 
políticos financiados pelo 
grande capital. a indústria, 
o comércio, o agronegócio, 
enfim, os capitalistas, 
dotados de grandes recursos, 

de michel temer para aprovar 
a reforma da Previdência? 
e as reuniões intermináveis 
e sessões do congresso 
Nacional realizadas na 
madrugada com o objetivo 
de aprovar a reforma 
trabalhista?

eles estão trabalhando. 
Só não é em prol dos 
trabalhadores.

não se trata, portanto, 
de ineficiência. Trata-se de 
uma inversão de prioridades 
típica do capitalismo, em 
que as decisões políticas 
ignoram o interesse público 
e em que os representantes, 
fiéis escudeiros das elites, 
trabalham – e muito – para 
garantir somente a felicidade 
de seus patrocinadores.

apesar dessa relação 
ser óbvia, não é nada fácil 
convencer a população de 
que algo está errado. as 
elites sabem bagunçar o meio 
de campo e desenvolvem 
armadilhas para que a 
população pense que os 
interesses do capital são 
idênticos aos do povo.

essa confusão ideológica 
se acirrou nos últimos 
anos, com a crise política 
e econômica que o país 
enfrenta.

diante desse 
cenário, como garantir que 
a sociedade compreenda 
claramente as engrenagens 
da política e, assim, consiga 
atuar de forma racional para a 
transformação social?

A resposta é simples: 
esclarecimento. 

os trabalhadores precisam 
ter em mente que existe, sim, 
uma disputa de interesses na 
sociedade, e que ela se reflete 
diretamente na vida deles.

1) FGTS:
Empregadores devem 
depositar o FGTS 
dos empregados 
na respectiva conta 
vinculada até o dia 
07 de cada mês. Esse 
valor NÃO pode 
ser descontado do 
empregado!

2) GESTANTE: 
Mesmo estando 
no período de 
experiência, a 
empregada gestante 
possui direito 
a estabilidade, 
conforme 
jurisprudência 
consolidada do TST 
(Sumula 244)

3) DEMISSÃO: 
O empregado 
dispensado sem justa 
causa tem direito 
ao saldo de salário, 
aviso prévio, 13º 
salário proporcional, 
férias vencidas e/ou 
proporcionais + 1/3, 
levantamento do 
FGTS + multa de 
40%.


