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PROCESSO ADICIONAL NOTURNO

Trabalhador que não procurou o Sindicato para entregar os
documentos para receber a parcela que tem direito,
receberá somente após finalizar todos os pagamentos

D

esde quando
iniciamos os
pagamentos das
parcelas relativas ao Processo do Adicional Noturno,
que alguns trabalhadores
ficaram sem receber porque
não trouxeram nenhuma
documentação para efeturamos os referidos depósitos.

do Juiz, que somente libera
a parcela seguinte, após
comprovarmos os depósitos que fizemos referentes
aos pagamentos, e depois
que devolvemos os valores
desses trabalhadores que
não nos procuraram.

Já finalizamos o pagamento da 5.ª parcela, e em
todas houve devolução dos
valores correspondentes
aos trabalhadores que não
nos procuraram.

Só para se ter uma ideia,
na 1.ª parcela fizemos a
devolução para a justiça
no valor de R$ 30.000,000;
na 2ª párcela a devolução
foi de R$ 23.000,00; na 3ª
parcela o valor devolvido foi
de R$ 18.742,00;
Já na quarta parcela
a devolução foi de R$
12.000,00, e nesta 5.ª par-

PORQUÊ
DEVOLVER?
Esta é uma determinação

N

VALORES
cela o valor devolvido foi de
R$ 9.700,00.
QUANDO
RECEBER AS
PARCELAS
DEVOLVIDAS?
Os trabalhadores que ficaram sem receber qualquer
parcela, somente irão a

receber, quando terminar
o pagamento da última
parcela a que têm direito.
Por isto é importante os trabalhadores que não foram
ao Sindicato, procurarem
a Secretaria, para que não
tenha atraso no pagamento
do processo, que o jurídico
do Metasita obteve êxito.

Eleição da CIPA na Empresa Chronos

o dia
14/12/2021 os
responsáveis
pela empresa Chronos
Brasil Manutenção
Industrial Ltda., publicaram o Edital de
Convocação para a
eleição da Comissão
Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA).
Os cipeiros eleitos
terão uma gestão de

2022/2023.
INSCRIÇÕES
As inscrições serão abertas no dia
26/12/2021 e vão até
o dia 06/01/2022.
ELEIÇÕES
O processo eleitoral ocorrerá no dia
12/01/2022.

2022 / 2023
CIPEIRO
Companheiros/as,
vote no trabalhador

que você confia que
irá lutar por um ambiente saudável para
se trabalhar.

COM A PALAVRA O TRABALHADOR
IN HAUSS
Foi informado o resultado de nossas
assembleias, e a
proposta foi reprovada com 157 votos
contra, 15 votos a
favor e 3 votos nulos/brancos.
Gostaríamos de
agradecer à direção
do sindicato Metasita por ter nos ajudado, e pedir que continuem nos ajudando
pois não confiamos
no nosso sindicato,
que nunca deu as
caras por aqui, e
nem sabe quais são
as nossas necessidades.
Aproveitando a oportunidade e a confiança que temos em
vocês gostaria que
publicassem nos
seus Boletins o que-

remos e iremos lutar
para conquistar.
PROPOSTA DOS
TRABALHADORES
*12% de aumento do
salário em Novembro;
* melhorias no plano
de saúde;
*R$1.000,00 mil reais
de PLR;
*20% de aumento na
cesta.
A LUTA CONTINUA
Estamos cientes da
luta e dispostos a parar o gato para alcançar o que merecemos
e precisaremos de
vocês do sindicato que
confiamos.
METASITA
A direção do Metasita

vem parabenizar a todos os trabalhadores
da IN Haus, dentro da
planta da Aperam, que
mostraram união, força e foco em busca de
conquistas mais que
merecidas por vocês.
Deixamos claro que
mesmos não sendo os
representantes legais
dos trabalhadores do
IN Haus nossa luta
não olha cor de uniforme, lutamos em prol
de todos os trabalhadores.

Trabalhador/a, da
IN Hauss, nossa
casa é a sua casa e
estaremos sempre
de portas abertas
para atender a todos
vocês.
A sua luta é a nossa luta, e, ninguém
solta a mão de ninguém e assim iremos conquistar os
objetivos.
Trabalhadores unidos jamais serão
vencidos.

RECESSO DE FIM DE ANO

Informamos a todos os trabalhadores metalúrgicos de Timóteo e
Coronel Fabriciano que não haverá atendimento administrativo
no Sindicato Metasita entre os dias 24/12/2021 e 02/01/2022.
As Clínicas ProSaúde estarão fechadas nos dias 24 e 31/12/2021.
E nos dias 27, 28, 29 e 30/12/2021 o expediente para consulta
será de 7 às 15 horas.
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