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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

PLR - Assembleia amanhã, dia 24 de outubro

Os companheiros que 
trabalham na Sankyu e 
prestam serviço à Aperam 

estão convocados para uma 
assembleia nesta quarta-
feira, dia 24 de outubro para 
analisarem e deliberarem sobre 
a nova proposta de apuração e 
pagamento da PLR/2013.

Como foi definido na 
Campanha Salarial, a negociação 
da PLR está acontecendo com a 
direção do METASITA. 

Não deixe que ninguém defina 
por você. 

ASSEMBLEIA
QUINTA-FEIRA
dia 24/10 
às 18 horas 
na sede do METASITA

SANKYU

APERAM apresenta...
CONTRAPROPOSTA?
Respondendo à Pauta 

de Reivindicações 
dos trabalhadores, a 

Aperam, na reunião ocorrida 
ontem, apresentou sua 
contraproposta.
1) Reajuste: 5,5%
2) Manutenção do Acordo 
atual exceção feita às 
cláusulas liberação diretores 
e Taxa Negocial, que só 
serão mantidas se o Acordo 
for assinado.

Assembleia quarta-feira, dia 30 
às  7h30, 13h, 15h30 e 18h

VOCÊ quer 
AUMENTO 

REAL?

Vem pra 
assembleia!

VOCÊ quer 
RETORNO 
DE FÉRIAS 

IGUAL 
PARA 

TODOS? 
Vem pra 

assembleia!

VOCÊ que 
acha que já 
alcançou o 
paraíso ao 

trabalhar na 
Aperam... 

Vem pra 
assembleia!
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CETUBOS não recorre de decisão 
e execução provisória continua

Diante das várias 
medidas protela-
tórias, praticadas, 

pela Cetubos para adiar o 
encerramento da ação mo-
vida pelo Metasita contra a 
empresa pedindo pagamen-
to de hora extra/refeição 
e extensão do adicional 
noturno até às 7h da ma-
nhã, o jurídico do sindi-

cato entrou com recurso 
pedindo a continuidade da 
execução provisória, que 
permite o cálculo dos va-
lores que cada trabalhador 
tem a receber.

O TRT/MG deu razão ao 
pedido do Metasita e no 
que acreditamos ser uma 
atitude de bom senso, a 
Cetubos não recorreu.

Diante da decisão, o 
processo deve voltar à Vara 
do Trabalho de Cel. Fabri-
ciano para que os cálculos 
possam ser feitos.

Lembramos aos traba-
lhadores que ainda não é o 
encerramento do processo, 
mesmo o sindicato tendo 
sido vitorioso em todos os 
julgamentos.

RESULTADO
PLEBISCITO

Metasita reivindica direito cortado 
quando da Fixação do Turno
O Setor Jurídico do Metasi-
ta entrou com ação contra 
Aperam pedindo pagamen-
to das vantagens pessoais 
para os trabalhadores que 
trabalham de turno, que 
estavam afastados pelo 
INSS em 13/fev/2007 e re-
tornaram ao trabalho após 
essa data.

A ação é via substitui-

ção processual, e independe 
de procuração, evitando a 
exposição individualizada do 
trabalhador.

A mesma ação já havia 
sido movida para um diretor 
da entidade, com decisão 
favorável ao companheiro, e 
agora, buscamos a extensão 
do direito a todos os com-
panheiros prejudicados.

AÇÃO DA CETUBOS

NOVA AÇÃO - APERAM

Empresas 
dESRESpEITAM 
a vontade dos 
trabalhadores 
e insistem em 
negociação via 
SINDIMIVA

Tanto a Emalto 
quanto a Ther-
mon enviaram 

correspondência, onde 
a desrespeitam da 
vontade dos traba-
lhadores, reafirmam a 
posição de se fazerem 
representar na mesa 
de negociação pelo 
SINDIMIVA.
Infelizmente a legis-
lação dá cobertura 
ao patrão, porém, a 
mesma legislação fala 
que os trabalhadores 
podem, via a mobili-
zação, fazer valer o 
seu desejo de negociar 
direto com o patrão.
Da parte da direção 
do sindicato continu-
aremos a insistir na 
negociação direta. A 
insistência da Emalto 
e da Thermon serem 
representadas pelo 
SINDIMIVA, só com-
prova o quanto que 
eles lucram com essa 
forma de negociar às 
custas da exploração 
dos trabalhadores.
Mesmo se não conse-
guirmos a negociação 
direta, e levaremos 
as urnas para vota-
ção nas portarias das 
fábricas e os traba-
lhadores darão o rumo 
das negociações. 

SINDIMIVA AINDA NÃO AGENDOU 
RODADA DE NEGOCIAÇÃO

Quando enviamos a Pauta 
de Reivindicações ao 
SINDIMIVA, propusemos 

um calendário de negociação 
onde a primeira rodada acon-
teceria no dia 03/10/2013. 
Porém, o sindicato patronal 
não agendou esta, e nenhuma 
das outras reuniões propos-
tas. Cobramos o início das 
negociações e a resposta da 
patronal está na correspon-
dência ao lado.

Prezados
Estivemos envolvidos nos últimos 15 dias, com o IV 
Seminário Petróleo, Gás e Energias Renováveis do 
SINDIMIVA, por isso estaremos nos reunindo amanhã 
com a comissão de negociação do SINDIMIVA, para 
discutirmos sobre o Convenção Coletiva de Trabalho, 
2013/2014. 
Posteriormente marcaremos a reunião com a comissão de 
negociação do METASITA, conforme já informado para o 
Carlos José. (Presidente Metasita)  
Antecipadamente agradecemos, 
Atenciosamente,
SINDIMIVA


