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65 anos de luta!

Metasita somos nós

O sindicato sobrevive da nossa luta
e da nossa contribuição financeira

Nos últimos
boletins, buscamos
reforçar junto
aos trabalhadores
a importância
de termos um
sindicato forte. Um
sindicato forte é
o ponto fraco de
qualquer patrão!

P

ara um sindicato
forte é necessário
duas coisas: atuação
firme dos trabalhadores e
condições financeiras para
financiar as lutas.
O que SIGNIFICA A
atuação firme dos
trabalhadores? São

trabalhadores mobilizados,
que participam das
assembleias, no que diz
respeito à categoria. Seja
na fábrica, seja em nível
nacional. Trabalhador
que luta por salários e
melhores condições de
vida, mas que também
luta por direito de
aposentar, que luta contra
leis que retiram direitos.
Trabalhador consciente da
sua condição de explorado
pelo capital e que sabe
que a luta contra essa
exploração, tem que
acontecer todo dia.
Dois caminhos
Para um sindicato ter
boa condição financeira
ele tem 02 caminhos:
1) Se servir ao patrão,
não irá faltar

dinheiro. A CUT – Central
Única dos Trabalhadores
está disputando com uma
chapa de oposição as
eleições dos metalúrgicos
de Betim/MG. A atual
direção está inaugurando
uma sede que custou
mais de R$5 milhões e
boa parte do dinheiro não
veio dos trabalhadores.
É simples, o patrão
sustenta financeiramente
o sindicato e o sindicato
não incomoda o patrão.
2) Mas o Metasita
escolheu o segundo
caminho, que é o de
ser sustentado pelos
trabalhadores e servir
aos trabalhadores.
Vivemos das mensalidades
dos associados e não

entra no nosso caixa
nenhum tostão do patrão.
Quando o trabalhador
se filia ao Metasita, ele
ajuda a garantir que esse
caminho de resistência se
mantenha.
ASSOCIADOS
Também temos muito
orgulho de dizer que cerca
de 60% dos trabalhadores
da principal empresa
da base, a Aperam, são
filiados ao Metasita.
O percentual é alto,
porém, como o número
de trabalhadores vem
diminuindo, o número de
filiados não é tão grande
assim. Principalmente,
agora que fomos proibidos
de cobrar taxa negocial
de não associados. E,
por isso, não
cobramos de
associados
também.
Dependemos
cada vez mais
das filiações!
Por mais que
acreditamos
na luta, sem
capacidade
financeira não
temos como
sustentá-la.

APERAM: PLR - 2017

O Metasita e a Aperam divulgam o Edital convocando
as eleições para eleger os representantes dos
trabalhadores que irão negociar a PLR/2017
Serão 6 representantes eleitos por escrutínio secreto
e 1 indicado pelo Metasita
De modo a possibilitar a representatividade das diversas áreas da Empresa e dos diversos estabelecimentos na
COMISSÃO DE EMPREGADOS, dos 06 participantes da comissão:
-> 01 (um) será eleito entre os empregados lotados na Diretoria Financeira (DFI) e nas áreas DP e AIR;
-> 01 (um) será eleito entre os empregados na Diretoria Comercial (DCO);
-> 01 (um) será eleito entre os empregados da Diretoria Técnica (DTE), da Diretoria de Recursos Humanos (DRH) e
das gerências GLI e GCOM;
-> 03 (três) serão eleitos entre os empregados da Diretoria de Produção (DPR).
Serão eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos entre os candidatos representantes de cada um dos
grupos acima.

Já a votação acontecerá conforme a seguir:

A apura
ção
terá iní
às 13h3 cio
17/02/2 0 do dia
017, na
sal
105 do
Escritór a
io
Central
da Aper
am

PLR 2016

Ainda não aconteceu a reunião para
fechamento dos números apurados em
2016.
Só após essa reunião poderá ser
divulgado oficialmente os valores que
os companheiros irão receber.
Segundo o RH esta reunião irá
acontecer na segunda quinzena de
fevereiro.
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

As candidaturas poderão ser feitas
nos seguintes dias, horários e locais:

