
2428INFORMATIVO DO METASITA - N.º 2568 - 21 DE JULHO 2022

20, 21 e 22 de Julho - Portaria 3 da Aperam
27, 28 e 29 de Julho - Distrito Industrial em Timóteo e Emalto
03, 04 e 05 de Agosto - Portaria 2 da Aperam
10, 11 e 12 de Agosto - Distrito Industrial em Fabriciano
17, 18 e 19 de Agosto - Portaria 7 da Aperam
24, 25 e 26 de Agosto - Distrito Industrial em Timóteo e Emalto

CONFIRA OS LOCAIS E FAÇA A SUA 
SINDICALIZAÇÃO OU O SEU RECADASTRAMENTO

     A Campanha de Sindicalização está a todo 
vapor.
     A aceitação está ótima e os trabalhadores 
tem percebido que somente fortalecendo o 
Metasita é que terão condições de lutar por 
melhores condições de vida e de trabalho.

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

Trabalhadores perdem o intervalo de refeição 
na fila para comer

Temos hoje 1 
hora de refei-
ção. Como não 

bastasse a distância 
do restaurante também 
temos de enfrentar 
enormes filas, as vezes 
são devido espaço físico 

e outras devido falta de 
comida, dessa 1 hora 
gastamos em média 30 
min. de deslocamento 
então sobram 30 mim 
para fazermos a refeição 
e enfrentar as filas, o 
tempo que era para ser 

de descanso estamos 
nos cansando. 

Sem contar que a qua-
lidade tem deixado a 
desejar e as vezes oa 
cardápio não são cum-
pridos. 

Essa situação é tanto 
para o trabalhador da 
Aperam quanto de em-
presa terceirizada.

Infelizmente, o que 
todos acharam que seria 
algo temporário, que iria 
se resolver rapidamente, 
está virando uma rotina.
Quando chegam comem 

pelo zói e pelo nariz pra 
dar tempo de voltar pro 
trampo.

Pedimos mais uma vez 
que esse problema seja 
solucionado.

Tem gente que até perde 
o apetite de tanto espe-
rar.

Uma coisa é certa: já 
passou da hora do pro-
blema ser resolvido.

Isto tudo é uma tre-
menda falta de respeito 
com nos que geramos os 
lucros dessa empresa.

E AÍ, VOCÊ 
ACHA QEU 
VAI DAR 
TEMPO?

SE NÃO DER A 
GENTE TOMA 
UM GOLE DE 

ÁGUA E VOLTA

Quando você diz NÃO  para o sindicato, 
diz SIM para a retirada de direitos
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A empresa Dieletric 
fechou, mas a 
responsabilidade 

sobre os direitos dos 
trabalhadores não acabou.

O setor jurídico do Metasita 
entrou com uma ação 
reivindicando a favor dos 
trabalhadores.

A justiça deu como ganho 
de causa: 

1) indenização substitutiva 
das cestas básicas 
previstas na CCT de 
2006/2007, a partir de 
1º/01/2007, na CCT de 
2007/2009, na CCT de 
2009/2010 e na CCT de 
2010/2011, compensando-
se dos valores já 
entregues; 

2) PLRs previstas nas 

EMPRESA DIELETRIC

cláusulas CCTs de 
2006/2009 e 2010/2011, 
compensando-se dos 
valores já quitados; 

3) bonificação/abono 
previsto na CCT de 
2009/2010, compensando-
se valores pagos.

FORMA DE 
PAGAMENTO

O valor total do acordo é 
R$104.000,00, que serão 
parcelas iguais mensais de 
R$26.000,00, nas datas de 
25/06/2022, 25/07/2022, 
25/08/2022 e 25/09/2022. 

ATENÇÃO

Trabalhadores que se 
desligaram antes de 
26/12/2009 NÃO TÊM 
DIREITO.

QUEM NÃO TÁ NA 
LISTA E TEM DIREITO

Prazo para quem não 
estiver na lista requerer 
sua inclusão vai até 
20/09/2022, devendo 
o trabalhador fornecer 
cópia da sua Carteira de 
Trabalho e CPF.

OBSERVAÇÃO
     Dos 29 trabalhadores 
que ganhamos o processo 
faltam apenas 6 para 
receberem a 1ª parcela.
  1) Antônio Marcos 
Soares de Sá

  2) Cleiton Luiz dos Reis

  3) Douglas Mairink dos 
Anjos

  4) João Paulo de Sousa

  5) Jorge Lucio  
Leopoldino dos Santos 

  6) Rayane Freitas Calisto

Se você conhece algum 
desses trabalhadores 
gentileza informar aos 
mesmos para procurarem 
a secretaria do Metasita o 
mais rápido possível.

Diretoria do METASITA ganha processo na justiça 
para quem trabalhou na empresa Dieletric

PARA QUEM TRABALHOU NA DIELETRIC
CONFIRA NO VERSO SE VOCÊ TEM DIREITO


