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Estatuto do sindicato é para ser cumprido. 
Senão, vira casa da mãe Joana

Em respeito aos 
trabalhadores, 
apresentamos o 
desenrolar em 
relação à perda 
do mandato do 
ex-presidente Sr. 
Antonio Marcos.

Após a decisão, por 
ampla maioria, da di-
retoria Administrativa 
do Metasita, que no dia 
12/12/2019 decidiu 
pela perda do mandato, 
imediatamente, foi dado 
o prazo de recurso ao 
mesmo.

No dia 07/01/2020, o 
mesmo apresentou o 
recurso administrativo. 

Porém, o Estatuto do 
sindicato, estabelece 
o inciso IV do artigo 

12 que são deveres do 
sócio efetivo “requerer, 
mediante justificativa e 
com apoio de, no mí-
nimo, 15% (quinze por 
cento) dos sócios quites 
e de 30% (trinta por 
cento) dos membros do 
Conselho Deliberativo 
da Entidade, contendo 
nome legível, registro, 
empresa, área de traba-
lho e assinatura, a con-
vocação de Assembleia 
Geral extraordinária, 
observado o disposto 
nos parágrafos 4º e 5º 
deste artigo;”.

Como se vê, não foram 
cumpridos os requisitos 
previstos no Recurso 
Administrativo apresen-
tado, pois não anexou 
ao mesmo a relação 
contendo nome legível, 
registro, empresa, área 

de trabalho e assinatu-
ra de 15% de sócios da 
entidade e de 30% dos 
membros do Conselho 
Deliberativo apoiadores 
da convocação de AGE.

Foi esclarecido que o pa-
rágrafo único do artigo 
113 do Estatuto apenas 
garante ao membro do 
Conselho Deliberativo o 
direito de ter aprecia-
do e julgado pela AGE 
eventual recurso contra 
perda de mandato, mas 
não estabelece, contudo, 
que a convocação da 
assembleia dar-se-á com 
a simples apresentação 
do recurso, devendo, 
pois, ser observados os 
requisitos listados no 
inciso IV do artigo 12 do 
Estatuto.
Todos sabem muito bem 
que o Estatuto Social de 

uma entidade sindical é 
o instrumento máximo 
que determina as ações 
da diretoria do Sindica-
to. Portanto, não pode 
qualquer um querer che-
gar e rasgá-lo ou desco-
nhecê-lo, como se fosse 
um documento qualquer. 
Acima de tudo, ele tem 
que ser respeitado.

Inclusive, mesmo após 
a decisão da perda do 
mandato, o ex-presiden-
te continua se achando 
o dono do sindicato, 
descumprindo o Estatuto 
Social do Metasita.

Diante do descumpri-
mento, foi informado ao 
mesmo, através de ofício 
(via AR-Correios), email 
e watsapp, que não será 
realizada a Assembleia 
Geral Extraordinária.

Há quase uma déca-
da os trabalhadores da 
operação da Laminação 
a Quente, vêm recla-
mando das condições 
inadequadas do banhei-
ro/vestiário e da sala de 
reunião.

O espaço do banhei-
ro/vestiário não compor-
ta todos os armários dos 

trabalhadores. Quando 
aciona a descarga o fe-
dor de esgoto empestia 
o ar completamente. A 
água amarelada que sai 
da torneira, mal dá para 
lavar as mãos.

Tem um banco de 
madeira que os traba-
lhadores fizeram, usan-
do madeira de embala-

gem de cilindro, há mais 
de 10 anos.

Na área tem uma sala 
de reunião/descanso que 
fica em frente a equipa-
mentos como tesoura de 
chapa grossa, tesoura 
de pontas e exaustor 
de pó com um barulho 
ensurdecedor. Sem falar 
do alagamento que toma 

conta da sala em época 
de chuvas.

Só para se ter uma 
ideia, já trabalharam 
na área 5 gerentes, que 
fizeram promessas vãs. 
Enquanto isto, os tra-
balhadores vão vivendo 
de promessas e sendo 
tratados como peças de 
reposição.

LTQ: Onde o Trem é Diferente
(Há tempos está descarrilhando)
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FALA COMPANHEIRO!!!

UTILIDADES: Abuso de 
autoridade e de poder é utilizado 
por quem não tem nenhum 
argumento convincente
Tem uma turma que tra-
balha na Utilidades, que 
estavam em emergência 
na área, e ficaram até as 
22:00 sem intervalo de 
refeição.
Aí, chega um cachimbo e 
manda eles atenderem um 
chamado às 22h:50.
Como a empresa sempre 
prega uma relação demo-
crática e respeitosa entre 
subordinado e superior, 
eles utilizaram o direito de 
recusa informando que não 
tinham feito nem horário 
de refeição.
No outro dia, os traba-
lhadores foram chamados 
pelo cachimbo que amea-
çou-os, inclusive de forma 
arrogante e prepotente, 
colocando o dedo na cara 
do trabalhador.

Como ninguém tem sangue 
de barata, o trabalhador 
não aceitou tal atitude e 
postura, e alterou com o 
supervisor.
Depois chegam os superio-
res do cachimbo, querendo 
obrigar o trabalhador in-
sultado, a pedir desculpas 
ao cachimbo arrogante.
Diante disto, usando do 
abuso do poder, demitiram 
o trabalhador.
Como se pode ver, essa 
tem sido a arma de quem 
não consegue convencer 
na argumentação. Usa-se 
do poder da pressão e da 
opressão como forma de 
impor respeito.

Mas como diz o ditado: 
respeito se conquista. Não 
se impõe.

NOVO CONVÊNIO

POOL: Diz o ditado que uma batata podre apodrece o saco 
inteiro. Imagina duas!

Diante das denúncias 
feitas em relação ao 
POOL, se houvesse ges-
tão capacitada, ao invés 
de escolher a punição, 
escolheriam a solução 
dos problemas.

Recentemente, mais 
dois trabalhadores foram 
demitidos por pura per-
seguição.

Se a alta administra-
ção não tomar cuidado, 
continuará a perder 
profissional altamente 
qualificado, em função 
de um sentimento de 
vingança, alimentado 

por uma das batatas 
podres.

A outra batata podre, 
que conforme o Aurélio e 
Michaelis, deveria ser um 
homem adulto e digno 
de respeito, no POOL, 
reveste-se de arrogância 
e prepotência.

A turma toda acredita 
que a Aperam não irá 
deixar que duas batatas 
podres estragam uma 
equipe que sempre foi 
referência dentro da 
empresa.

Tem um cachimbo 
que disse para os traba-

lhadores que irá tratar 
o peão, da forma como 
peão merece. O que ele 
quis dizer com isto? Vai 
pegar no chicote achan-
do que peão é escravo? 
Ou aprendeu com os 
seus superiores, a exem-

plo das alterações no 
Plano de Saúde, fazendo 
uma discriminação entre 
superiores e peão. Privi-
legiando uns poucos em 
detrimentos de muitos? 

Até Quando?


