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Qual a decisão do Juiz em relação à expulsão do Antônio Marcos?

CAMPANHA SALARIAL 2020/2021

Decisão judicial não anula ato criminoso

Que seja feita a vontade do trabalhador
Que seja sempre assim

A última 
assembleia virtual 
os trabalhadores 
decidiram pela 
aprovação da 
contraproposta feita 
pela empresa para 
renovação do ACT. 

Os trabalhadores resis-
tiram muito. Rejeitaram 
as 3 propostas apresen-
tadas anteriormente. 
Não se pode reclamar da 
categoria. Entendemos 
que o momento não 
ajuda dar um passo mais 

forte que seria necessá-
rio. Valeu companheiros!

INCONsEQuENTE
Por pouco a campanha 
salarial termina em 
impasse. Na 12ª (11/01) 
rodada de negociação o 
sr. Antônio Marcos sem 
discussão no conjunto 
da direção apresentou 
uma proposta à empresa 
dizendo que seria a úni-
ca proposta que os tra-
balhadores aprovariam, 
gerando um impasse 
negocial o que levaria 
as negociações para o 

dissídio e que essa situ-
ação praticamente daria 
causa ganha a empresa.
Foi preciso muita ha-
bilidade para trazer a 
Aperam de volta para 
a mesa de negociação 
resultando na proposta 
que foi aprovada pelos 
trabalhadores.
Quando o desejo de 
promoção pessoal 
fala mais alto que o 
compromisso com os 
trabalhadores, o pre-
juízo para a categoria é 
líquido e certo.   

PARTICIPAÇÃO 
MAssIVA
Este é o caminho!
Em função da pandemia 
tivemos que realizar as 
assembleias virtuais. Não 
é o melhor dos mundos, 
pois as assembleias pre-
senciais são momentos de 
diálogos francos e abertos 
com a companheirada. 
Mas, por outro lado, 
tivemos uma participa-
ção de encher os olhos.  
Tomara que, quando as 
assembleias presenciais 
voltarem, esse compro-
metimento permaneça.

Todos companheiros se 
lembram as razões que 
levaram à expulsão do 
sr. Antônio Marcos do 
sindicato.

DECIsÃO DO JuIZ
Ele estava usando o 
dinheiro dos trabalha-
dores para passear com 
a família e outros gastos 
pessoais. A decisão do 
Juiz de retornar o sr. An-

tônio Marcos não o ab-
solveu dos seus atos de 
malversação do dinheiro 
dos trabalhadores. 

AssEMBLEIA
Para o Juiz é necessário 
que seja convocado uma 
assembleia para confirmar 
a expulsão. Essa assem-
bleia será convocada no 
momento oportuno. Pois 
todos os associados inclu-

sive os companheiros aposentados deverão participar. E 
o momento atual não contribui para isso.

PATRIMÔNIO DOs
TRABALHADOREs 
O sr. Antônio 
Marcos conti-
nua respondendo 
inclusive judi-
cialmente pelo 
uso criminoso do 
patrimônio dos 
trabalhadores.
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Todo cuidado é 
pouco quando 
se fala de falsi-

dade e manipulação. 
     Temos vários 
exemplos de manipu-
lação das massas por 
pregadores inescru-
pulosos ou simples-
mente ensandecidos, 
cujos resultados 
foram trágicos, como 
os suicídios coletivos 
de comunidades reli-

giosas na Guiana, em 
1978, e nos EUA, em 
1993, ou os ataques 
terroristas com mo-
tivação confessional 
em várias partes do 
mundo.
     Por tudo isto, se 
torna imprescindível 
você conhecer bem 
a história para ter 
a certeza de quem 
sempre esteve ao 
seu lado.

Lobo em pele de Cordeiro

A imensa 
maioria dos 
trabalhado-

res metalúrgicos de 
Timóteo e Coronel 
Fabriciano, que tra-
balhavam na Acesita 
na década de 80, 
conviveu com um 
grupo que estava à 
frente da diretoria do 
Metasita, mas fazia 
o jogo dos patrões.

     Foi preciso um 
grupo se organizar 
para garantir que o 
Sindicato continu-
asse nas mãos dos 
trabalhadores.
     Naquela época, 
a categoria decidiu, 
através de um ple-
biscito, quem iria 
comandar a direção 
do Metasita, e acer-
tadamente, escolhe-

ram os companhei-
ros ligados à CUT.

SITUAÇÃO INVERSA
    Hoje, temos al-
guns diretores que 
decidiram fazer o 
caminho inverso.
     Quem está à frente 
do Metasita defende 
os interesses dos 
trabalhadores, e um 
grupinho quer jogá-lo 

Além dos patrões, temos que enfrentar 
um grupinho de oposição

no colo dos patrões. 
     Fazem parte desse 
grupo de oposição à 
atual diretoria do Me-
tasita: Claudio Pinto 
(Utilidades), Antonio 
Marcos (Presidente 
em judice), Márcio 
Marques (Laborató-
rio Químico), Luiz 
Ramos (LTQ) e Jair 
Mateus - Djavan 
(LTQ). 

Trabalhador/a Associado/a, a qualquer momento 
você será convocado a tomar uma decisão

Certamente 
irá chegar o 
momento em 

que os trabalhadores 
associados ao Meta-
sita terão que fazer 
uma escolha.

     Terão que decidir 
qual grupo irá con-
duzir o sindicato. 

SEM CENSURA/CUT 
OU PELEGADA
     

   No momento em 
que forem convoca-
dos, os trabalhado-
res terão que decidir 
se continua com o 
Sem Censura, o que 
está no sindicato 

juntamente com a 
CUT desde 1985 ou, 
irão escolher o grupo 
de oposição que quer 
transformar o Metasi-
ta num departamento 
das empresas.

EXPEDIENTE


