
Mais uma vez chegou a 
hora de montar a Pau-
ta de Reivindicações 

para as negociações da Cam-
panha Salarial 2020 / 2021.
     Apesar do momento de pan-
demia em que vivemos, acre-
ditamos que podemos fazer 
uma negociação que valorize 
os trabalhadores como todos 
merecem.

DESCULPAS

Alguns dizem que não será 
fácil pois os patrões irão apro-
veitar do momento e irão dizer 
que o ano está perdido; que os 
prejuízos batem na porta, e que 
só não fecharam as portas por 
milagre.

VAMOS REFLETIR

Essas desculpas são novas 
devido a pandemia do novo 
coronavírus?

Se são novas, por que já ouvi-

Chegou a hora de montar a Pauta de Reivindicações
mos essas mesmas desculpas 
em anos anteriores?

Sabemos que todos passam 
por dificuldades, mas, como di-
zem os próprios trabalhadores: 
“o padrão de vida dos patrões 
não mudou, pelo contrário, tem 
uns trocando de carro, fazendo 
investimentos, e até compran-
do imóveis”.

NOSSA LUTA

Não importa o que fazem. O 
que importa é que a valorização 
da nossa mão de obra quem 
tem que fazer somos nós. Ne-
nhum patrão vai te valorizar, se 
você não se valorizar.

Afinal, lutamos porque acre-
ditamos que os trabalhadores 
merecem respeito e dignidade, 
e não merecem ser explorados.

Lutamos por quem acredita 
que somente com um sindi-
cato forte e combativo, e que 

não esteja nas mãos dos pa-
trões, conseguiremos manter 
e ampliar nossas conquistas e 
direitos.

Por quem sabe identificar mui-
to bem seus defensores, e os 
que somente pensam no pró-
prio umbigo.

A sua participação faz a diferença!

CAMPANHA SALARIAL
2020 / 2021

MONTAGEM DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

Como serão feitas as sugestões dos trabalhadores?

Para os trabalhadores 
das empresas da 
nossa base, haverá 
urnas nas portarias 

da empresa Emalto Mecâni-
ca, emalto Estrutura, Tessin 
e Distrito Industrial de Coro-
nel Fabriciano, entre os dias 
17, 18, 19 e 20 de agosto de 
2020. Segunda, terça quarta 
e quinta-feira da semana que 
vem, onde você poderá deixar 
sua sugestão.

para que tenha validade.

DIFERENÇA
O trabalhador que preferir, 
poderá participar enviando a 
sua sugestão para o email da 
Secretaria do Metasita.

Participe e ajude a montar a 
Pauta de Reivindicações que 
será entregue ao Sindimiva, 
para iniciarmos a Campanha 
Salarial 2020 / 2021.

Deposite sua sugestão na urna, ou envie 
um email para: secretariametasita2

@gmail.com

Dê a sua sugestão 
até o dia 20/08/2020

É de fundamental importân-
cia que você dê sua sugestão 

e identifique com seu nome 
e empresa em que trabalha, 
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