
Associado se acha no direito de falar em 
nome da direção do Metasita

Cobrimos com 
uma tarja branca 
o nome da pessoa 
quem recebeu o 
documento, visando 
a preservação de 
sua entidade, bem 
como a exposição 
desnecessária do 
seu nome.O
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Ex-presidente, cassado por utilizar de forma errada o patrimônio dos trabalhadores, 
insiste em desobedecer uma decisão majoritária da direção do Sindicato

Como se vê, foi feito uma notificação para que 
o sujeito não fale em nome da direção, uma 

vez que a ampla maioria decidiu por cassar o 
seu mandato. Como todos os trabalhadores 
sabem, quem representa os seus interesses, 
são os diretores que estão, LEGALMENTE, 

cumprindo o seu mandato.
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Recebemos 
a seguinte 
mensagem de 

um trabalhador da 
Aperam: 

“sabemos da 
necessidade de 
algumas medidas 

para evitar a propa-
gação do COVID-19, 
mas, a qualidade não 
precisa ser afetada. 
Porém, nos restau-
rantes da Aperam as 
reclamações quanto 
a qualidade das re-
feições servidas vem 
aumentando cada 
dia mais: Cardápios 
divulgados não são 

Comemorou-se 
no último dia 
21 de abril, 

o dia do trabalhador 
metalúrgico.

Os metalúrgicos de 
Timóteo e Coronel Fa-
briciano fazem parte 
de uma classe traba-
lhadora que sempre 
demonstrou garra e 
disposição na luta por 
melhores condições 
de vida e de trabalho. 

Foram muitas vitó-
rias e conquistas, em 
especial na década de 
80, que até hoje refle-
tem bons impactos na 
vida do trabalhador e 
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de sua família.
Por ser uma das 

mais numerosas 
categorias de traba-
lhadores do país, os 
trabalhadores metalúr-
gicos são exemplos de 
organização e de luta. 

O metalúrgico é, 
antes de tudo, um es-
pecialista. No início da 
indústria, eram empre-
gados os ferreiros, ar-
meiros e pessoas que 
tivessem conhecimen-
to das ligas metálicas 
e de como trabalhar o 
metal.

Hoje, com novas 
tecnologias, fazemos 

parte de uma cate-
goria de ponta, e, 
apesar de todas as 
dificuldades enfren-
tadas, nunca fugimos 
da luta quando somos 
chamados a defender 

nossa história, cons-
truída com tanto suor, 
sangue e vidas.

Parabéns aos 
trabalhadores meta-
lúrgicos de Timóteo e 
Coronel Fabriciano.

COM A PALAVRA O TRABALHADOR

cumpridos; as mar-
mitas são surpresas, 
pois não vem iden-
tificado o que está 
sendo servido. Com 
isto, vem aumentan-
do o desperdício de 
alimentação”.

Esperamos que haja 
uma ação por parte 
dos responsáveis 
pela alimentação, 
tanto na confecção 
do cardápio, quanto 
na distribuição da 
alimentação.

Esperamos também 
que haja uma consci-

ência, por parte dos 
trabalhadores, em 
evitar o desperdício.

Caso haja alguma ali-
mentação que esteja 

inadequada ao con-
sumo, pedimos que 
faça uma imagem ou 
vídeo e nos mande 
para tomarmos as de-
vidas providências.


