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EXPEDIENTE

Trabalhadores da 
VAMSERVICE

Acabamento do 
inox (PLIA)
Há mais de 6 meses 
que a ponte X24 na 
PLIA funcionava sem 
ar condicionado, com a 
porta aberta,  e amarrada 
com fita adesiva. Durante 
o monitoramento 
ambiental do agente 
ruído realizado entre 
representantes da 
Aperam e do METASITA, 
essa condição 
foi detectada. O 
levantamento não foi 
feito por imposição 
dos representantes 
da Aperam. Logo 
em seguida, os 
representantes do 
METASITA acionaram 
o SESMT e a CIPA que 
foi ao local fazer uma 
vistoria evidenciando 
o fato. A ponte foi 
interditada.
Bastou  a interdição 
para que um problema 
que persistia há 6 meses 
fosse solucionado em 
menos de meia hora. 
Esperamos que o PPP 
dos companheiros que 
trabalham na ponte, 
venha com o ruído ao 
qual os trabalhadores 
estavam sujeitos, uma 
vez que a cabine não 
fechava deixando os 
mesmos expostos. Seis 
meses é tempo suficiente 
para caracterizar 
habitualidade.

Aposentadoria por exposição ao 
ruído fica garantida
Representantes do 
METASITA, conforme 
deliberado em assembleias, 
acompanharam a votação 
no Supremo Tribunal Federal 
- STF, sobre a Aposentadoria 
Especial x EPI. 
Na tese geral, foi 
decidido que em caso 
de comprovação de que 
o EPI elimina o risco à 
saúde, o trabalhador que 
recebê-lo perde o direito à 
aposentadoria especial. 

Ruído
Mas, no caso do ruído os 
trabalhadores conseguiram 
provar que ele não age 
de forma maléfica apenas 
sobre o tímpano, mas, 
sobre todo o organismo. 
Nesse sentido, ficou 
garantido que todo 
trabalhador exposto ao 
ruído acima de 85 decibéis, 

mesmo recebendo EPI, tem 
direito à Aposentadoria 
Especial. Essa decisão 
deve acelerar o andamento 
das ações que estão 
tramitando na Justiça, 
pondo fim aos mandados 
de segurança.
Foi uma vitória da classe 
trabalhadora! Desde 
a votação do relator, 
ministro LUIZ FUX, que 
vários representantes dos 
trabalhadores fizeram uma 
verdadeira peregrinação ao 
STF, para reforçar o ponto 
de vista da classe. Até o 
Fux refês seu voto inicial.
Esta é mais outra vitória 
da classe trabalhadora, 
que conseguiu, via sua 
mobilização, parar este 
ataque. 

REunIão
O METASITA, com muito 

orgulho, fez parte do 
processo de mobilização 
que garantiu mais esta 
vitória. 
Agimos, via a CUT e a CNM, 
e ainda diretamente. Nós 
fizemos presentes no dia 
da votação e contratamos 
o escritório de advocacia 
para acompanhar a ação e 
entregar um memorial aos 
ministros do STF.

Convocamos todos 
os companheiros 
contemplados pela 
Aposentadoria Especial, 
e ou, que serão 
beneficiados por este 
direito, para uma reunião 
nesta quarta-feira 
(10/12/2014), às 17h30, 
na sede do METASITA, 
para avaliarmos as ações 
feitas por nós e discutir 
o rateio dos gastos.

Reunião nesta quarta-feira (10/12/2014), 
às 17h30, na sede do METASITA

O compromisso nesta 
quinta-feira, dia 
11/12/2014 às 

7h30, 13h, 15h30 e 18h é 
com seu salário, saúde e 
condições de trabalho.

Nesta quinta-feira, 
tem assembleia para 
os (as) companheiros 
(as) que trabalham na 
Vamservice que são sócios 
do METASITA  e os não 

sócios, mas, cuja parcela 
do imposto sindical 
destinada aos sindicatos 
tenha sido direcionada 
para a Entidade.

Vamos analisar 
e deliberar sobre a 
proposta apresentada 
pela Empresa para 
renovação do Acordo 
Coletivo. 

Acorda peão!

ASSEMBLEIA
QuInTA-FEIRA 
(11/12/2014), 
às 7h30, 13h, 

15h30 E 18h na 
sede do METASITA


