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CAMPANHA SALARIAL 2022-2023

Vamos juntos 
montar a 
nossa Pauta de 
Reivindicações

É importante entender que 
a CIPA é fundamental para 
proteger a saúde e garantir 
melhor condição de traba-
lho para todos e todas.
 
A globalização e a tecnolo-
gia deram saltos gigantes, 
mas só beneficiou de fato 
a vida dos ricos. Muitos 
trabalhadores se sentem 
felizes simplesmente pela 

possibilidade ter acesso a 
tecnologias como a Inter-
net, celulares, uma TV de 
Leed, câmera digital. Mas 
esses produtos e outros 
tantos que nos cercam 
no dia a dia nascem das 
próprias mãos dos traba-
lhadores. Toda a riqueza 
gerada com a sua venda, 
porém, sempre acaba fi-
cando nas mãos de poucos, 

os patrões.

É um instrumento de 
luta e organização
Desta forma se torna 
imprescindível eleger quem 
realmente irá lutar por um 
ambiente mais saudável 
para se trabalhar, onde a 
vida será preservada e a 
promoção da saúde será 
uma prioridade.

inCriçÕes e Votação
As inscrições iniciaram dia 
16/08/2022 e vão até o 
dia 31/08/2022.
As eleições ocorrem 
entre os dias 05/09 a 
12/09/2022.

trabalhador/a, o seu voto 
é que irá garantir uma 
CiPa forte e atuante.
Pense bem nisto!

Trabalhadores da Aperam irão
 eleger os seus representantes na CIPA

Atenção 
trabalhadores 
metalúrgicos de 
Timóteo e Coronel 
Fabriciano!
Estamos aproximando 
de mais uma 
Campanha Salarial.

É o momento de ga-
rantirmos melhores 
condições de vida 

e de trabalho para todos 
os trabalhadores e seus 
familiares.

data Base
Trabalhadores da Aperam 
e das pequenas e médias 
empresas instaladas em 
Timóteo e Coronel Fabri-
ciano, e algumas empre-
sas da nossa categoria 
que prestam serviços 
dentro da Aperam. 
Nossa data base é no-
vembro e temos até o 
dia 15 de setembro para 
entregarmos a Pauta 
de Reivindicações aos 
patrões.

Pauta de reiVindiCaçÕes
Queremos saber qual a sua sugestão de reivindicação.
No verso deste informativo há um espaço reservado 
para você preencher e entregar para um dos nossos 
diretores, ou se preferir enviar diretamente para o 
Sindicato através do email: secretaria@metasita.org.br 
ou pelo Whatsapp: 9 99795-6921.

assemBleias
Fique atento pois na primeira semana de setembro 
você será convocado/a para participar da Assembleia 
de Aprovação da Pauta de Reivindicações.

Juntos somos mais Fortes
Vamos juntos garantir uma campanha vitoriosa com avanços 
nos nossos direitos e manutenção de nossas conquistas.

CIPA/APERAM
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Processo coletivo para os 
trabalhadores do Alto forno

Os trabalhadores do Alto 
Forno I abrangidos pela de-
cisão são os que se expõem 
ou se expunham ou agente 
insalubre calor, ainda estão 
na ativa ou se desligaram 
após 18/08/2019 e ocupam 
ou já ocuparam os cargos de: 
Forneiro I,  
Forneiro II,  
Forneiro III e  
Auxiliar de produção.

INFORME JURÍDICO

Quem tem direito? Metasita ganha na 1ª Turma do TRT/MG
O processo foi julga-
do improcedente em 
1ª instância, mas o 
METASITA apresentou 
recurso e a 1ª tur-
ma do trt/mg deu 
razão ao sindicato e 
condenou a APERAM 
a pagar aos forneiros 
do Alto Forno I as 

horas extras decorrentes 
da não concessão do in-
tervalo para recuperação 
térmica, consistentes 
em 15, 30 ou 45 minu-
tos a cada 45, 30 ou 15 
minutos de trabalho, 
conforme o regime de 
trabalho e exposição 
ao calor, acrescidos do 

adicional previsto no 
Acordo Coletivo de Tra-
balho e reflexos.

andamento
Cabe recurso para o 
Tribunal Superior do 
Trabalho por parte da 
APERAM, o que provavel-
mente ela providenciará.

No mês de abril deste ano, o 
movimento sindical brasileiro 
realizou a Conferência da 
Classe Trabalhadora onde as 
centrais sindicais produziram 
uma Pauta da Classe Tra-
balhadora visando garantir 

Emprego, Direitos, Democracia 
e Vida.
É um documento propositivo 
unitário das Centrais sindicais.
Imprescindível que todos 
os trabalhadores conheçam 
na íntegra este documento 

disponibilizado na página do 
Metasita na internet.
Entretanto, a partir deste 
boletim vamos reproduzir um 
resumo do documento.
Ao lutar e conquistar direi-
tos sociais e trabalhistas, o 

movimento sindical desem-
penha um papel central na 
construção da democracia, no 
desenvolvimento econômico e 
de políticas públicas funda-
mentais para o conjunto da 
sociedade.

Pauta da Classe Trabalhadora 2022 - PRIORIDADES
1 - Instituir uma política 
de valorização do salário 
mínimo;
2 - Estabelecer o programa 
de renda básica como direito 
social articulado e integrado 
às políticas sociais;
3 - Criar políticas ativas de 
geração de trabalho e renda;
4 - Implementar um mar-
co regulatório de ampla 
proteção social, trabalhista 

e previdenciária;
5 - Promover para mulheres, 
população negra, juventude, 
LGBTQIA+ e pessoas com 
deficiência, políticas ativas 
de geração de trabalho e 
renda;
6 - Garantir a proteção aos 
desempregados;
7 - Promover a erradicação 
da fome, combater a cares-
tia e garantir a segurança 

alimentar;
8 - Revisar a política de pre-
ços de produtos essencias;
9 - Fortalecer a agricultura 
familiar;
10 - Retomar as políticas de 
aquisição de alimentos;
11 - Retomar as obras 
paradas;
12 - Retomar os Conselhos e 
as Conferências temáticas;
13 - Reeditar a Lei que 

suspende os despejos;
14 - Estabelecer progaramas 
de isenções e/ou renegocia-
ção das dívidas das famílias;
15 - Suspender de forma 
imediata a política de Parida-
de dos Preços Internacionais;
16 - Promover reestrutura-
ção sindical;
17 - Manter e aprimorar as 
ações de combate à pande-
mia da Covid-19.

As reivindicações poderão ser entregues ou encaminhadas para: 
1) Diretores do Sindicato; 2) Sede do Metasita; 

3) E-mail: secretaria@metasita.org.br; 4) Whatsapp 31.99795-6921
Se a pauta tiver a “nossa cara”, nós vamos lutar por ela!

EMPRESA:________________________________________________________________
REIVINDICAÇÃO: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Movimento sindical nas eleições 2022
ELEIÇÕES 2022


