
Informativo do METASITA para os trabalhadores Metalúrgicos das Pequenas   e   Médias Empresas de Timóteo  e Cel. Fabriciano   -   Nº 158 -  02/10/2015

Sem Censura
unificação

CAMPANHA SALARIAL 2015-2016

Pauta aprovada!
Porém, o que garante uma Campanha Salarial 

vitoriosa é a mobilização dos trabalhadores

A pauta que será entregue hoje, 02, ao SINDIMIVA e 
EMALTO foi aprovada pelos trabalhadores.

Não basta elaborarmos uma pauta onde 
reivindicamos melhorias nas condições de trabalho, 
salários mais justos, participação da riqueza que nós 
produzimos, se os trabalhadores não fizerem a sua parte.

Tem companheiro que acha que a direção do Sindicato 
é responsável por garantir, sozinha, todos nossos direitos 
e necessidades. Para ele, seu único papel é o de reclamar 
e xingar a direção do Sindicato, se o que deseja não for 
atendido.

Seria muito bom se isso acontecesse. Se pudéssemos ir 
pra casa e terceirizássemos a luta. Muitos benefícios, com 

risco zero. Mas, a realidade não é essa! Vivemos numa 
sociedade capitalista que vive de explorar o trabalhador. 
Nada adianta ficar choramingando pelos cantos. Isto não 
muda nossa vida.

Portanto, se queremos ter uma Campanha Salarial 
vitoriosa; se não queremos que ela vire uma novela 
mexicana que só termina sabe Deus quando, temos que 
sair do comodismo e fazer a nossa parte. Participar das 
assembleias e mobilizações. Principalmente, é essencial 
não se esquecer: 

Juntos somos mais fortes!

Nome
Arlei Luis Ribeiro Souza
Diego Patricius de Oliveira
Felipe Wilker de O Novais
Fernando Henrique M Costa
Gilmar Ventura da Silva
Heles Valadares Batista
Jander Patrick Martins Lacerda
Marcelo Rodriges da Silva
Marcio Grey Soares
Maximiliano da Silva Drummond
Neverson Alves dos Santos
Ricardo Moraes dos Santos

Roberto Novais Pinto
Shallon Soares Carvalho Santos
Waldecio Malaquias Bastos
Walisson Leonidas da Silva
Dnilton Freitas
Kassio Feliz de Oliveira
Vilmar Monteiro de Almeida
Edson Lopes Silva
Joao Batista dos Santos
Junior Adriano Nunes
Pedro Eustaquio Paulo
Ricardo da Costa Oliveira
Ricardo Moraes dos Santos

AÇÃO - EMPRESA EMALTO
Lista de trabalhadores que faltam para receber

Esta ação é referente ao processo da Cesta Básica descontada indevidamente dos trabalhadores.

****Informações: 
Ligar após as 13h 
para 3849-9100

Caso você conheça 
alguém que conste 
nesta lista, peça 
para fazer contato.



THERMON

Premiação:
A Campanha envolve o sorteio de 5 Aparelhos Smartphones seguindo os seguintes 
critérios:

        CUPONS - Para cada nova sindicalização ou 
                     recadastramento do associado. 
           (Atualização de endereço, telefone e 
           dados pessoais completos).

         CUPOM - O associado que participar das 
                     Assembleias durante a Campanha 
                     Salarial/2015 receberá 1 cupom 
                     extra por Assembleia. 

oBS: Somente receberá o cupom o associado que assinar o livro de assinatura e participar das Assembleias. Caso 
ocorra, um mesmo associado não poderá ser sorteado mais de uma vez, tendo direito apenas a um smarthphone.
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EXPEDIENTE

Campanha de sindicalização
Em breve iremos 

começar uma nova 
campanha de sindi-

calização junto a todos 
trabalhadores metalúrgi-
cos de Timóteo e Coronel 
Fabriciano.

Nosso objetivo é o 
fortalecimento do sindica-
to e da representatividade 

perante as empresas e a 
sociedade.

Ao sindicalizar, o traba-
lhador além de contribuir 
tornando o sindicato mais 
forte e atuante, legitima 
para toda cidade demons-
trando que o trabalhador 
não está sozinho e tem 
quem defenda os seus 

interesses.

ReCeIo
Alguns trabalhadores 

demonstram um certo 
receio, e até mesmo medo 
em ser associado ao sindi-
cato, pensando que pode 
sofrer alguma retaliação 
por parte dos patrões. 

O Metasita estará 
sorteando 5 apare-

lhos Smarthphones aos 
associados do Sindicato 
após o fim das nego-
ciações. Aquele que 
cumprir seu papel, ir 
à luta e participar das 
assembleias, terá mais 
chances de ganhar! 

Quem pode 

participar? 
> Associados quites com as 
mensalidades;
> Associados que participa-
rem das assembleias;
> Associados que fizerem 
o seu recadastramento até 
o dia da realização da as-
sembleia de fechamento da 
Campanha Salarial/2015.

Duração: 
A presente campanha será 
válida a partir da primeira 
assembleia de aprovação 
da pauta de reivindicações 
até a data da realização da 
assembleia de fechamen-
to da campanha sala-
rial/2015.

Imagem ilustrativa

Confira o ReGULAmeNTo DA CAmPANHA De 
SINDICALIZAÇÃo em nossas redes sociais: 

www.metasita.org.br, G+, Face: sindicatometasita
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Confira as regras:

Um smarthphone pode ser SEU...
...basta ser associado!

Na Campanha de Sindicalização:
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Não há com o que se 
preocupar, a Constituição, 
nossa lei maior, garante o 
direito a livre associação 
ao sindicato da categoria. 
Qualquer ato praticado 
pelo patrão para inibir 
esse direito é considerado 
como crime e passível de 
punição.


