
TRABALHADOR/A APOSENTADO/A,

Estimado/a, traba-
lhador/a metalúr-
gico aposentado/a, 

a diretoria do Metasita 
tomou a decisão de re-
tomar o café da manhã, 
onde celebramos os ani-
versariantes e cantamos 
o parabéns coletivo.

Foram dois anos que 
fomos obrigados a não 
realizar, mas valeu a pena 
pois nos protegemos.

Infelizmente, a pandemia 

vitimou amigos, parentes, 
conhecidos e desconhecidos. 
Sabemos que não aca-
bou, mas a vacinação nos 
trouxe um enorme alívio 
pois, podemos nos socia-
lizar novamente, mesmo 
com todos os cuidados 
que ainda são necessá-
rios de serem tomados.

CONFRATERNIZAÇÃO
No dia 29 de abril reali-
zamos o café da manhã 
celebrando a vida dos 
aniversariantes de janei-

ro, fevereiro, março e 
abril.

No final do mês de julho 
será a vez de celebrarmos 
os aniversariantes de 
maio, junho e julho.

No dia 29 foram momen-
tos de muita emoção ao 
rever amigos e colegas.
Colocar o papo em dia 
foi a tônica das conversas 
nas mesas.

Foi bonito de ver abraços 

e apertos de mãos que há  
tempos não se encontra-
vam.

Olhos lacrimejados, co-
ração acelerado e o calor  
humano que emanava de 
todos e todas abrilhantou 
ainda mais o momento.

Vamos todos juntos 
continuar a escrever a 
história do Metasita e dos 
trabalhadores metalúrgi-
cos de Timóteo e Coronel 
Fabriciano.
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DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES

Vamos juntos continuar a escrever 
a história do Metasita

Aposentados



Trabalhador/a Metalúrgico Aposentado/a, se você gosta de um 
carteado, venha brincar e rever bons amigos/as

Faça já a sua inscrição e garanta a sua vaga!
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 A LUTA NÃO PODE PARAR
Após os trabalhado-

res decidirem em 
duas assembleias 

pela perda do mandato 
do ex-presidente Antônio 
Marcos Martins, assumiu a 
presidência do METASITA o 
diretor MARCOS VINÍCIUS 
DE ÁVILA PEREIRA, que 
tem conduzido as ações 
sindicais, juntamente com a 
diretoria, visando sempre a  
defesa dos interesses histó-
ricos e imediatos dos tra-
balhadores metalúgicos de 
Timóteo e Coronel Fabricia-
no da Ativa e Aposentados.

Marcos Vinícius também é 
diretor financeiro da Fede-
ração Estadual dos Meta-
lúrgicos da CUT (FEM-CUT/
MG), juntamente com a 
diretora Valéria Fernandes.
Na Regional da CUT do Vale 
do Aço temos o diretor 
Everton Estefânio Gandra 
Quintão, como diretor 
financeiro.

CAFÉ COM OS APOSENTADOS

Marcos Vinícius destaca que a retomada do café com os trabalhadores e 
trabalhadoras aposentados é de extrema importância. 

“Por termos passados dois anos nos protegendo contra a Covid-
19, nada mais gratificante do que propiciar para os nossos asso-
ciados aposentados e aposentadas um momento onde as ener-
gias positivas possam ser compartilhadas”, afirma o presidente.

CAFÉ DA MANHÃ COM OS APOSENTADOS


