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Trabalhadores das empresas metalúrgicas e da 
Aperam, associados ao Metasita, dão prova de que 

lado estão,e não assinam o abaixo-assinado

Dos 10 diretores 
que assinaram 
o abaixo-assi-

nado, a maioria o colo-
cou debaixo do braço 
e foram em busca das 
assinaturas. Porém, 
não conseguiram 
convencer os traba-
lhadores associados a 
assinarem. 

Ou seja, a imensa 
maioria dos traba-
lhadores não caíram 
na “conversinha”, no 
“171”,  dos que tive-
ram à frente da cole-
ta de assinatura no 
abaixo-assinado para 
solicitar a realização 
de uma Assembleia 
Extraordinária, para 
discutir sobre a perda 
do mandato do ex-di-
retor Paulo Alexandre.

TRABALHADOR 
CONSCIENTE

Demonstrando, mais 
uma vez, maturidade 

política e discernimen-
to, a imensa maioria 
dos trabalhadores me-
talúrgicos de Timóteo 
e Coronel Fabriciano, 
não aderiram ao abai-
xo-assinado, feito por 
quem não tem compro-
misso e comprometi-
mento na defesa dos 
interesses da categoria.

É como disse um 
trabalhador da empre-
sa Emalto, que, com 
medo de exposição 
não quis se identificar: 
“ A base que o Japa 
fala que representa 
e defende, só existe 
na sua “cabecinha”, 
não é àtoa que nin-
guém quis assinar o 
abaixo-assinado”.

Segundo o Capítulo III 
- dos Direitos e Deve-
res dos Associados, 
no Artigo 12. São 
direitos dos sócios 
efetivos: IV - requerer, 
mediante justificativa e 

com apoio de, no mí-
nimo, 15% dos sócios 
quites e de 30% dos 
membros do Conselho 
Deliberativo da Entida-
de, contendo nome le-
gível, registro, empre-
sa, área de trabalho e 
assinatura, a convo-
cação de Assembleia 
Geral Extraordinária, 
observado o disposto 
nos parágrafos 4º e 5º 
deste artigo;

IRREGULARIDADES

Várias irregularidades 
foram cometidas:
Não conseguiram a 
quantidade de assina-
turas, ou seja, os 15% 

de sócios quites; Das 
220 assinaturas con-
seguidas, somente 85 
são sócios quites. 106 
não são associados. 
28 estão ilegíveis. 01 
está incompleto, e há 
duas duplicidades.
Além de outras exi-
gências contidas no 
Estatuto Social do Sin-
dicato, que não foram 
cumpridas. 

PERDA DO MANDATO

Desta forma, está 
declarada a perda do 
mandato do Paulo Ale-
xandre Vasconcelos 
Silva, da direção do 
Metasita.

REPRESENTATIVIDADE

Muitos trabalhadores foram procurados, porém, poucos 
caíram na “conversinha” e no “171”

Rapaz, me pediram pra assinar 
um abaixo-assinado, mas acho 
que fui enganado.

Pois é. Eu que não 
cai no papo deles.
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CAMPANHA SALARIAL 2020 / 2021

Na próxima 
semana, dias 
26, 27 e 28 

de agosto, quarta, 
quinta e sexta-fei-
ra, será realizada a 
Assembleia Virtual 
para Aprovação da 
Pauta de Reivindi-
cações, objetivando 
as negociações da 
Campanha Salarial 
2020 / 2021.

Por isto, é impor-
tante a participa-
ção dos trabalha-

Assembleia Virtual para aprovação da Pauta de 
Reivindicações será realizada na próxima semana

dores, tanto na 
montagem da Pau-
ta quanto na apro-
vação da mesma.

No início da semana 
iremos divulgar a su-
gestão da Pauta de 
Reivindicações para 
que os trabalhadores 
decidam se aprovam 
ou não a mesma.

Participe e vamos 
juntos dar o ponta pé 
inicial na Campanha 
Salarial.

ASSEMBLEIA DIAS 26, 27 e 28/08/20

CAMPANHA SALARIAL
2020 / 2021

Email:
secretariametasita2

@gmail.com

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

Trabalhador/a, dê a sua sugestão para 
montagem da Pauta de Reivindicações

Termina ama-
nhã, dia 
20/08/2020, 

o prazo para que os 
trabalhadores dêem 
as sugestões para 
montagem da Pauta 
de Reivindicações.

Portanto, ainda dá 
tempo de participar!

ASSEMBLEIA APROVAÇÃO DA PAUTA


