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CAMPANHA SALARIAL

93,3%

O

s trabalhadores da Aperam,
reunidos em
Assembleia no dia de
ontem, 23 de novembro
de 2021, decidiram pela
APROVAÇÃO da contraproposta apresentada
pela Aperam para fechamento das negociações
do Acordo Coletivo de
Trabalho 2021/2022.
PARTICIPAÇÃO
Dos cerca de 2300 trabalhadores da Aperam,
635 compareceram à
Assembleia.
Estatutariamente, a

Trabalhadores da Aperam
APROVAM encerramento da
Campanha Salarial 2021/2022

segunda convocação
garante a instalação da
Assembleia com qualquer número de trabalhadores.
Na avaliação da diretoria
do Metasita, a participação foi pra lá de boa.
Como há a soberania da
Assembleia, quem não
participou, independente do motivo, deixou que
os que vieram, decidissem por todos.
NA CONTRA MÃO
Mesmo com as manifestações da maioria dos

trabalhadores entendendo que a proposta
atendia, não completamente, mas em boa
parte os anseios e as
expectativas dos companheiros e companheiras, sempre vai existir
aquele(s) que estão na

contra mão
(puxam pra trás), ou
para serem vistos como
contraditórios, ou são
igual(is)ao Batman
(super herói sem poder,
que coloca uma cueca
por cima da calça e sai
de peito aberto).

Trabalhadores sabem que merecem muito mais

O

fato de terem
aprovado, não
significa que os
trabalhadores da Aperam não têm a consciência que merecem muito
mais, por tudo que
fazem pela empresa.
Sabem que as negociações que serão feitas
em relação à Assistência

Médica e aos restaurantes seja na ampliação
da estrutura, ou seja na
qualidade da alimentação, são de suma importância para todos.
LUCRO
LUCRATIVIDADE
PRODUTIVIDADE
Se a lucratividade é o

indicador do ganho que
a empresa consegue
gerar sobre o trabalho,
o lucro é o resultado
positivo da empresa
gerado pelos trabalhadores e a produtividade
é um dos principais pilares de motivação dos
trabalhadores, então, os
trabalhadores da Aperam têm cumprido com

suas obrigações e essas
três palavrinhas mágicas para a empresa, são
uma realidade.
Nada mais justo, que
além da Participação
nos Lucros ou Resultados, os trabalhadores tenham melhores
condições de vida e de
trabalho.

GOVERNO FEDERAL

Centrais denunciam novo golpe nos trabalhadores
Com a desculpa de que
o sistema trabalhista
brasileiro precisa ser
repensado para melhorar
a situação de quem atua
no mercado informal, o
governo Bolsonaro tenta
ressuscitar no Congresso
Nacional a “minirreforma
trabalhista’.
A medida visa reduzir
ou retirar obrigações
trabalhistas conquistadas por meio da luta
da classe trabalhadora,
como o pagamento do
FGTS e do 13º salário. As
centrais sindicais divulgaram nota em repúdio
à minirreforma. Seguem
trechos:
“Essa elite nem sequer
disfarça sua falta de

argumentos para tal investida. Agora, por meio
de seus porta-vozes no
governo, defende que a
‘flexibilização trabalhista
resolveria o problema
do alto desemprego e
melhoraria as condições
para os informais’.
É mais uma manobra que
insiste em aprofundar a
reforma de Michel Temer.
Uma reforma que conduziu o Brasil à crise que
eles mentirosamente
dizem tentar resolver:
aumento recorde do desemprego e da miséria.
Além de repudiar, resistiremos e reagiremos
contra essa e qualquer
outra medida nefasta.

Vamos dialogar com os
parlamentares e pressioná-los, organizar
manifestações e também
mostrar para as nossas
bases, em 2022, quais
os candidatos que estão
comprometidos com os
interesses dos trabalhadores.
Como na luta exitosa
que fizemos contra a
MP 1.045: ‘se votar,
não volta’. Reafirmamos
que para gerar emprego digno e melhorar as
condições de trabalho é
preciso investir em infraestrutura e em setores
intensivos de mão de
obra, dar atenção especial às micro, pequenas
e médias empresas,
investir em educação e

formação profissional,
além de reindustrializar
o país fomentando o
crescimento e cobrindo
os desempregados e os
informais com postos
de trabalho e direitos
previstos na CLT.
Garantir direitos e
valorizar o trabalho
proporciona ao conjunto
dos trabalhadores maior
segurança para se planejar, tempo livre remunerado, fundo de garantia
e poder de consumo.
E essa é a mais poderosa força para aquecer a
economia e promover o
crescimento inclusivo de
um país”.
FONTE: Tribunametalúrgica

ASSEMBLEIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A direção do Metasita convoca todos os associados para
assembleia de prestação de contas no dia 26/11 às 17h30 na
sede do Metasita, conforme edital abaixo.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente edital de convocação, o Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Material
Elétrico, Material Eletrônico, Desenhos/Projetos e de Informática
de Timóteo e Coronel Fabriciano – METASITA, com sede na
Avenida Monsenhor Rafael, nº 155, Bairro Timirim, TimóteoMG, por seu representante infra-assinado nos termos do que dispõe
as normas legais da Entidade, pelo presente edital, CONVOCA
todos os associados em pleno gozo de seus direitos sindicais, para
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede do Metasita, no dia
26 de novembro de 2021 (sexta-feira), às 17:00 horas, em primeira
convocação e às 17:30 horas em segunda e última convocação, com
qualquer número de associados presentes no local acima citado,
para deliberar sobre a prestação de contas do ano de 2020; previsão
orçamentária para o ano 2022. Timóteo/MG, 25 de novembro de
2021. COMISSÃO EXECUTIVA. Marcos Vinicius de Ávila Pereira
EXPEDIENTE
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