
PARALISAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO METASITA

Trabalhadores do Metasita pararam suas 
atividades na segunda-feira, dia 09/08/21

Na útlima 
segunda-
feira, dia 08 

de agosto, os tra-
balhadores do Me-
tasita, organizados 
pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em 
Entidades Sindicais 
do Estado de Minas 
Gerais - SITESEMG, 
decidiram paralisar 
as suas atividades.

MOTIVAÇÃO

O que motivou a 
paralisação dos 
funcionários foi um 
desencadear de 
perseguições; cons-
trangimento ilegal e 
assédio moral pra-
ticados pelo atual 
presidente junto aos 
funcionários da enti-
dade.

Pra início de conver-
sa, a imensa maioria 
da diretoria deixa 
claro que NÃO 

APROVA esse tipo 
de comportamento.

Se exigimos res-
peito por parte dos 
patrões aos traba-
lhadores da nossa 
categoria, devemos 
ter o mesmo trata-
mento quando se diz 
respeito aos nossos 
funcionários.

PAUTA

O principal ponto de 
pauta que os tra-
balhadores querem 
é a garantia de um 
ambiente saudável 
para se trabalhar, 
onde haja respeito e 
valorização.

DISPUTA 
INTERNA

Todos os trabalha-
dores já entenderam 
que a solução para 
definir a gestão polí-
tica do Metasita é o 

processo eleitoral.
Ou seja, quem fica à 
frente da entidade.
 
Por outro lado, se 
não há convivência 
harmoniosa entre 
a diretoria, no míni-
mo tem que se ter 
o respeito que todo 
trabalhador e traba-
lhadora merece.

PROTESTO 
CONTINUA

Fomos informados 
pelo comando da 
paralisação que o 
protesto continua to-
das as manhãs até a 
próxima sexta-feira, 
dia 13 de agosto de 

2021.

ATENDIMENTOS 
NO SINDICATO E 
CLÍNICA 
PRO-SAÚDE

Desta forma, o Sindi-
cato Metasita estará 
funcionando normal-
mente das 13h às 17 
horas.

OUTROS 
ATENDIMENTOS

Já os prestadores de 
serviços dentro da 
entidade estão com 
seu funcionamento 
normal, de acordo 
com os horários por 
eles já estabelecidos.
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