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Assembleias

A

Vamos juntos construir nossas
pautas de reivindicações

té dia 15 de
setembro temos
que entregar,
aos patrões, as
pautas contendo as
reivindicações dos
trabalhadores para
renovação dos Acordos
Coletivos de Trabalho – ACT
e da Convenção Coletiva de
Trabalho - CCT.

A tarefa de indicar os
itens que compõem estas
pautas é dos trabalhadores.
Se o trabalhador se
identifica com o que foi
reivindicado, ele se envolve
e luta por isso.
A direção do Metasita,
assim como ocorreu no ano
passado, está propondo
que sejam encaminhadas

aos patrões, pautas mais
enxuta, com menos itens.
Mas, esta é uma decisão que
cabe aos trabalhadores.
No espaço abaixo,
ou ainda no site do
Metasita, no link FALA
COMPANHEIRO, ou ainda
no whatsapp (998721825), você pode dar a
sua sugestão; propor uma

reivindicação; enfim, você
pode participar.
Assembleias
Com a contribuição dos
companheiros (as), será
montada as pautas que
serão levadas à votação
em assembleias que serão
realizadas conforme
calendário abaixo:

Estamos iniciando o plantio do que vamos colher no final das negociações. Quem planta milho,
colhe milho. Quem planta feijão colhe feijão. Quem planta participação, colhe direitos!

Trabalhador (a) deixe sua reivindicação no espaço abaixo:
EMPRESA:
REIVINDICAÇÃO:

OBS: Sua reivindicação pode ser entregue aos diretores do Metasita dentro da usina, ou na Sede do Sindicato.

CAMPANHA SALARIAL

CAMPANHA

O que é data-base?

FORTALECIMENTO

A data base de uma
categoria profissional é a
data destinada à correção
salarial e à discussão e
revisão das condições
de trabalho fixadas
em Acordo, Convenção
ou Dissídio Coletivo.
É a ocasião em que os
trabalhadores, organizados
através de seus sindicatos,
buscam o reajuste salarial
anual, manutenção de
benefícios e obtenção de

outros, como por exemplo
o vale-refeição, plano de
saúde, horas extras com
adicional superior ao da
lei, adicional de turno,
jornada de trabalho entre
outros.

Este ano, devido a
Reforma Trabalhista do
Temer e sua base de apoio,
as negociações terão uma
importância ainda maior,
já que foi estabelecido

o que for negociado
entre patrões e sindicato
sobrepõe a lei. Trocando
em miúdos, os patrões
podem apresentar nessas
negociações a sua “pauta
de negociações” acabando
ou flexibilizando
direitos que
antes eram
inegociáveis.
Se a
participação dos
trabalhadores
nas negociações
sempre foi
importante,
a partir de agora, será
fundamental para
determinar o resultado
das negociações. É a
participação que vai definir
se vamos conquistar ou
perder direitos.

CONQUISTAS

Sem o Metasita você não teria
Tem muitos
trabalhadores achando
que os patrões são
“bonzinhos”. Que são eles
que concedem livremente
aos empregados direitos

como: restaurante, cesta
básica, retorno de férias,
etc.
A partir do próximo
boletim vamos contar
a história dos direitos

conquistados pelos
trabalhadores sob a
representação do Metasita.
Vamos mostrar que sem
o Metasita só teríamos
direitos básicos.

ACIDENTE NA GERDAU - OURO BRANCO
Nossa solidariedade aos metalúrgicos
e aos familiares dos trabalhadores que vieram a óbito
Dois companheiros
vieram a óbito em novo
acidente na usina da
Gerdau/Ouro Branco.
Ao todo, foram 10
trabalhadores feridos

no acidente, sendo que
02 precisaram de ser
transferidos para Belo
Horizonte devido a
gravidade.
Segundo diretores do

Sindicato, em 01 ano
já são 10 trabalhadores
mortos em Ouro Branco.
O aço produzido pela
Gerdau está manchado de
sangue.
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A direção do
Metasita agradece a
todos os companheiros
(as) que participaram
da Campanha de
Fortalecimento
Financeiro do Sindicato.
Ainda estamos
fechando o balanço
final da venda da rifa,
mas já temos a certeza
que ela dará lucro,
mesmo que pequeno.
O número
sorteado pela
Loteria Federal foi
8234 e houve um
ganhador, o Sr.
Marcos Túlio Silva,
morador do bairro
Santa Maria em
Timóteo.
SOLIDARIEDADE
O companheiro
Marcos Túlio foi
fazer uma doação
de fralda geriátrica
e lhe foi oferecido o
bilhete da Campanha
de Fortalecimento
Financeiro do Metasita.
Em novo ato de
solidariedade, comprou
o bilhete que acabou lhe
dando o prêmio da moto.
Apesar das
dificuldades com a
lida do dia a dia,
os metalúrgicos
de Timóteo e Cel.
Fabriciano nunca se
negaram a manter o
seu instrumento de
luta.

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

A CLT – Consolidação
das Leis do Trabalho,
criada por Getúlio Vargas
em 1943 e que garantia
direitos básicos a todos os
trabalhadores de carteira
assinada, criou também
a data-base para os
trabalhadores.

