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Assembléia deliberativa
Quarta-feira, 08/04/2009

A

direção do
METASITA convoca
os trabalhadores da ArcelorMittal
Inox Brasil S/A, pertencentes às categorias que
representa, sócios e não
sócios do Sindicato, ou
ainda pertencentes a outra categoria seja sócio
do Sindicato METASITA, que exerçam a função de OPERADORES
e
MATENEDORES
(independente do horá-

rio que laboram); ANALISTAS TÉCNICOS e
SUPERVISORES QUE
LABOREM EM HORÁIO FIXO
e ANALISTAS TÉCNICOS QUE
TRABALHAM NO
POOL, cujos
nomes constam em Lista
enviada ao
METASITA
pela empresa,

no dia 02/04/2009, para
uma assembléia nesta
quarta-feira, 08/04.
O objetivo é deliberar

DECISÃO SOBERANA
Qual a posição da direção do METASITA
sobre a proposta da Empresa?

M

uitos companheiros
querem saber
qual é a posição da
direção do sindicato em
relação à proposta da
empresa.
Lógico que temos posição.
Nunca ficamos em
cima do muro!
Porém o mais importante é saber a posição
dos trabalhadores.
Será que vamos
aceitar a ArcelorMittal
diminuir ainda mais os

míseros salários
que recebemos?
Quem participar da assembléia
ficará sabendo
qual a orientação temos para a
categoria.
Mas são os
trabalhadores,
de forma livre e
soberana, que irão
tomar a decisão
conforme for de
sua vontade.
VENHA!
PARTICIPE!

se autorizam ou não à direção do sindicato negociar com a ArcelorMittal,
conforme reivindicação
da Empresa, a redução
da jornada e dos salários.
A assembléia será
realizada nos quatros
horários tradicionais:
às 7h, 13h, 15h e 17h30
em primeira convocação e às 7h30min,
13h30min, 15h30min e
18h em segunda convocação.

CADÊ A
CRISE?
Produção de veículos cresce 34% em março, mostra Anfavea
O número de veículos produzidos no
Brasil aumentou em
34,2% em março na
comparação com fevereiro. No mês passado
foram produzidos 272,4
mil automóveis. Já na
comparação com março de 2008, a produção
recuou 4%. Os dados
foram anunciados nesta
segunda-feira pela Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea).

ocê sabia que o
homem de Piracicaba não pertence
mais ao quadro de funcionários da ArcelorMittal?
Ele foi o responsável
pela fixação da jornada.
Logo depois foi transferido
para João Monlevade, por
ter ficado sem ambiente em
Timóteo, devido aos métodos utilizados para fixar a
jornada.
Métodos estes, que
maculavam a “imagem” da
empresa.
Ficamos sabendo que
ele é funcionário da Usiminas Mecânica, Usimec.

OUTRO EXEMPLO
O sr. F A B R exercia
nharia. Quando um compaa função de NI na PEFN,
nheiro foi lhe desejar sorte
acabamento de silício.
na nova área, ele interromSegundo o relato da
peu o trabalhador e disse
companheirada da área o
não acreditar na sorte, e
cidadão era uma verdadeisim, em competência.
ra carne de pescoço.
Os competentes ficam
Defendia Na Arcelor é assim: os incompea empresa
tentes
são
você só serve
sem o menor
despedidos.
enquanto for
limite crítico.
Antes de
cordeiro
No incentiir para a envo, foi ele quem determinou
genharia o Sr FABR saiu
quem seria incentivado.
de férias, com a sensação
Por último, foi se desde dever cumprido, pois
pedir da turma pois seria
havia realizado todas as
transferido para a engedemissões pedidas pela Ar-

COM A PALAVRA O TRABALHADOR

INACREDITÁVEL !
Ações medíocres em tempos modernos !
Vejam só companheiros o relato de um fato ocorrido
na primeira semana de março de 2009
- Em meio ao avanço tecnológico e modernidade em que
vivemos, ainda temos pessoas como o Sr. R. A. do RH da
ArcellorMital, provavelmente
culto, com currículo talvez invejado por muitos, ocupando
um cargo tão elevado, que se
dá ao luxo de, ao me ver na
porta da agência do banco
SANTANDER, no escritório
central, deu ordens ao vigilante, para me retirar, sem
nenhum motivo aparente.
Eu estava devidamente
identificado com o crachá que
me forneceram ao entrar no
escritório.
Sabedor dos meus direitos, me recusei a sair antes de
tratar do assunto com gerente
do banco SANTANDER.
Mediante minha recusa,
o vigilante entrou em contato

com diversas pessoas, pelo
celular, mas, não conseguiu
me retirar.
O que restou de ação para
os Sr. R.A, foi deslocar dois
vigilantes que me esperaram
na porta do banco, e me escoltaram até a saída.
O que me deixa espantado é saber que um executivo
não esta está tendo o que
fazer, então tem que mostrar
serviço de alguma forma. Enquanto vocês companheiros,
estão dando o máximo para
produzir a riqueza da empresa ! ao Sr. R.A !
Estou relatando este fato,
não para desabafar, pois isto
não afetou em nada minha
vida pessoal, os companheiros sabem que após 19 anos
de serviço prestados a esta
empresa, eu pedi para ser

mandado embora, e ainda
tive que fazer uma carta autorizando a minha demissão,
pois tinha estabilidade até
2012, portanto, não tinha e
não tenho nenhum interesse
em ficar dentro da empresa,
aliás, o motivo da minha conta
ser aberta no banco SANTANDER, é mais uma imposição
do RH da ARCELLOR MITAL,
que visando beneficio próprio,
obrigou todos os funcionários
a abrirem conta neste banco,
não que eu tenha alguma coisa contra o banco, mas sim
da imposição da empresa.
É uma pena que pessoas que dedicam sua vida ao
estudo e ao conhecimento,
não aplicam em ações que
possam trazer bom relacionamento e benefícios para
sociedade . SDS. Canário

celorMittal, a quem servia
fielmente.
De férias, nas praias
capixabas, recebeu um telefonema para comparecer
ao escritório da Arcelor em
Vitoria. Quando lá chegou,
se deparou com um fax
contendo sua demissão.
Isto mesmo! Foi demitido de férias, e por meio de
um fax. De nada adiantou
o discurso da competência
e nem servir cegamente a
empresa.
O pior cego é o que não
quer ver, e quem viver verá.

CONSULTA
JURÍDICA
Vários companheiros e
companheiras solicitaram
a divulgação do número do
nosso processo de meia
hora, para que possam
acompanhar o seu andamento.
SITE
www.trt3.jus.br
N.º DO PROCESSO
00037-2006-034-03-00-2

METASITA
Sind. dos Trabalhadores
Metalúrgicos de Timóteo
e Cel. Fabriciano
Avenida Monsenhor Rafael, 155,
Timirim Timóteo/MG
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Fone: 3849-9100 / 9101 / 9102
Site: www.metasita.org.br

E-mail: metasita@veloxmail.com.br
Responsável: Diretoria do METASITA
Tiragem: 3.000 exemplares
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Vale a pena servir fiel e
cegamente a ArcelorMittal?

