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Profissionais de saúde questionam 
Plano odontológico 
credenciado pela aperam

- Os  conveniados como 
Dentistas e  Psicólogos 

estão sem receber do Vitae (com 
anuência da Aperam) os meses de 
outubro e janeiro, e com o andar  
da carruagem  acontecerá atraso no 
pagamento de fevereiro; 
 

- O descaso é tão grande,  
que não conseguimos  falar com 
o Vitae em BH (pois não atende 
mais nossos telefonemas). E o 
atendimento daqui (em Timóteo) só 
diz que:  “não posso fazer nada por 
você’’;

 

- As notas fiscais já foram 
emitidas, já pagamos os impostos  
sobre elas e não recebemos, e não 
tivemos nenhuma consideração, 
informação ou satisfação da  Aperam 
e de sua gestora da saúde.Muitos 
profissionais já não estão atendendo 
ou diminuíram a quantidade de 
atendimentos do convênio, ou 
simplesmente  não querem se 
comprometer e arranjam desculpas 
esfarrapadas. E, se alguém falar o 
contrário é mentira;

 

- Fui “ visitado’’  pelo 
representante da REDE UNA 
(ODONTOPREV-gestora de Planos de 
Saúde Odontológico), rede esta 
especializada em todo Brasil em  
exploração de dentista e 

credenciamento de clínicas 
populares, com prestação de serviços 
de qualidade duvidosa, pois com os 
preços oferecidos em sua tabela, é 
humanamente impossível que se 
pratique uma odontologia de 
qualidade. Este representante me 
disse que estava negociando com 
uma grande empresa na cidade, e já 
estava fazendo contato com os 
dentistas. Apresentou-me uma 
tabela de procedimentos com valores 
em sua grande maioria bem 
inferiores aos hoje praticados pelo 
Vitae, que já não nos concede 
aumento há cerca de 3 anos. Aí eu 
pergunto que classe trabalhadora 
está a 3 anos sem aumento salarial?
 
 

- O mesmo representante me 
informou que a empresa ‘’EXIGE” 
exames radiográficos iniciais (que é 
correto) e finais para alguns 
procedimentos (o que é um absurdo, 
pois,  nosso Conselho Regional de 
Odontologia já baixou norma 
contrário a este procedimento, pois 
está expondo o paciente a mais uma 
dose de radiação desnecessária, 
simplesmente para comprovação de 
um atendimento, que pode ser 
realizado por um simples exame 
clínico;

 

- O que os funcionários 

também tem que saber, que estas 
atitudes  já mencionadas neste 
texto, irão afastar os bons  e mais 
gabaritados profissionais que hoje 
estão conveniados, para contratação 
de profissionais recém formados, e 
de Clínicas Populares, com 
qualificação duvidosa, que irão se 
sujeitar aos valores e condutas já 
mencionadas;

 

- A Aperam parece não  se 
importar com a qualidade de 

atendimento que será ofertada a 
seus funcionários, os quais com 
certeza sairão perdendo. Isto para 
ficar somente com o comentário da 
Odontologia, ainda tem, Psicologia, 
Fonoaudiologia, Terapeuta 
Ocupacional, Área Médica, 
Fisioterapia;

 

- Atendimento de urgência 
somente em Ipatinga.

Esta rede UNA já prestou 
serviço na Usiminas, mas a 
insatisfação dos trabalhadores foi 
tanta que ela foi descredenciada.

 

‘’ABRA O OLHO 

FUNCIONÁRIO. 

E CUIDADO COM A 

BOCA, POIS AÍ VEM 

CHUMBO’’

Nos últimos dias temos recebidos vários telefonemas de profissionais da área de saúde, 
questionando o novo plano de saúde e odontológico da Aperam. Vários médicos não estão 

mais atendendo, e os dentistas nos passaram as seguintes informações:
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Expediente

Trabalhadores da Lomae  Harsco e CRC 
Engenharia apRovam proposta feita pelos 
patrões e encerram Campanha Salarial

CAMPANHA SALARIAL 2012/2013

Em assembleia realizada 
na última sexta-feira, os 

trabalhadores da Harsco, 
Lomae e CRC aprovaram a 
proposta feita pelos seus 
patrões para renovação 
do Acordo Coletivo de 
Trabalho.

Entre outras coisas, a 
proposta prevê reajuste de 
5,99%, PLR de R$1.431,00, 

Cesta Básica de R$160,00 
e manutenção dos demais 
itens do Acordo atual.

A mobilização dos 
trabalhadores ampliou as 
conquistas. Por exemplo a 
proposta inicial de PLR era 
de R$1.000,00.

Poderíamos avançar mais 
se a greve tivesse acontecido, 
mesmo assim, valeu a luta.

VAMSErVICE FAz propoSTA
Trabalhadores irão decidir em assembleia amanhã, dia 22/02

No último dia 19, 
recebemos da 

Vamservice sua proposta 
para renovação do Acordo 
Coletivo. A proposta dos 
patrões é reajuste de 
5,99%, inclusive sobre o 
piso salarial; PLR R$820,00 

ou R$68,33 por mês 
trabalhado e Cesta Básica 
de R$122,00.

Assembleia
Convocamos os 

companheiros que 
trabalham na Vamservice 

para assembleia nesta 
sexta-feira, às 7h30, 
13h, 15h30 e 18h para 
analisarem e deliberarem 
sobre a proposta feita pela 
empresa para a renovação 
do Acordo Coletivo de 
Trabalho.

ASSEMBLEIA 
NESTA 

SExTA-FEIRA, 
àS 7h30, 

13h, 15h30 
E 18h

“Retratação”
APERAM

Recebemos por parte 
da Aperam um pedido 
de retratação devido à 
matéria publicada no 
último Sem Censura de 
que dois gestores da 
empresa quase chegaram 
às vias de fato, quando 
discutiram quanto 
à responsabilidade 
sobre a insatisfação 
dos trabalhadores. 
“Segundo a Aperam, 
não há nenhum relato 
de ocorrência dessa 
natureza que envolva 
gerentes da produção, 
do RH, ou de qualquer 
outra área da empresa”.  

 Viva nossa greve, instrumento de conquista dos trabalhadores

Só existe conquista, onde existe mobilização! 
Lembre-se disso e participe da assembleia!

Da mesma forma que a empresa pediu retratação 
sobre a briga dos gerentes, nós também pedimos que 
a empresa retrate quando coloca sobre o fechamento 
do Acordo em mesa, sendo que nunca faremos isto 
pois, quem decide são os trabalhadores reunidos em 
assembleia, e quando a empresa deixa a entender 
que o sindicato e nem os trabalhadores levam a 
companha salarial com transparência, diálogo aberto 
e com os pés no chão.

Quem tem o poder de fazer proposta é a empresa, 
que vem se recusando fazê-la. Os trabalhadores 
podem, via o caminho da luta, exigir que ela o faça.

Podemos fazer uma nova Aseembleia na próxima 
semana e tomar uma decisão firme, para por fim ao 
enrolo da empresa de empurrar a negociação com a 
barriga.

CAMPANHA SALARIAL 2012/2013 - APERAM


