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METASITA X SINDIMIVA

Trabalhadores das Pequenas e Médias empresas de
Timóteo e Coronel Fabriciano, da base territorial do
Metasita encerram Campanha Salarial 2021/2022

A

diretoria do
Metasita
convocou todos
os trabalhadores que
pertencem à base
territorial do sindicato,
funcionários das
Pequenas e Médias
empresas instaladas
em Timóteo e Coronel
Fabriciano para uma
Assembleia que ocorreu
na última quarta-feira,
dia 24/11/2021.
Na Assembleia,
os trabalhadores
decidiram por APROVAR
a contraproposta
apresentada pela
Comissão de Negociação
do Sindimiva,
encerrando a Campanha
Salarial 2021/2022.
PARTICIPAÇÃO
Há tempos que não

víamos uma participação dos trabalhadores
tão expressiva.
Foram quase 200
trabalhadores da Emalto, e juntando as outras
empresas menores,
foram mais de 50.
Por um lado é ótimo pois vimos muitos
trabalhadores que
sequer tinham entrado
no Auditório do Sindicato, e isto foi bom pois
conheceram a casa do
trabalhador.
Por outro lado, vimos
uma boa parte presente
na Assembleia, porque
foram “obrigados” a
participarem.
CONSCIÊNCIA DE CLASSE
Importante destacar
que em um passado
recente, tínhamos cerca

S

egundo a
“rádio peão”um
dos fatores
motivadores dos
trabalhadores
aprovarem uma
proposta sem Abono/
PLR, foi a promessa
feita pelos gestores

de 40 associados da
empresa Emalto.
Devido ao um processo que o sindicato
moveu, muitos se associaram, exclusivamente,
para entrarem com o
processo, e chegamos
a ter 100 associados na
Emalto.
Ao término do processo, após receber o
que o Sindicato conquistou na justiça para
eles, muitos voltaram e
desfiliaram do Sindicato,
e reduzimos o número
de associados para 41.
Claro que é livre a

filiação e desfiliação,
mas imagina, se agora,
os quase 200 que foram,
todos fossem associados?
Com certeza o fortalecimento do Metasita,
é a mais poderosa arma
que o trabalhador tem
para lutar por melhores
condições de vida e de
trabalho para ele e para
seus familiares.
Companheiros e
Companheiras da Emalto e também das outras
empresas:

de pagarem, fora da
Convenção Coletiva de
Trabalho, um valor para
cada um.

esperamos que: Emalto,
Ramac, Tessin, Golden
Inox, Takente, Açovale,
Oil Tech, Cel Máquinas,
Metal Nobre, Thermon,
e outras, paguem um
cartão natalino à altura
que os trabalhadores
merecem.

Como sabemos que
várias empresas têm
realidades muito
melhores que outras,

PENSEM NISSO!

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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