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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

Negociação da PLR 2017, 
Reforma da Previdência/
Fim da Aposentadoria, 
NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO, 
Campanha Salarial ...

2017 será um ano de muita luta!!!
Conseguimos fechar 

todas as campanhas 
salariais: Aperam, 

Vamservice, Sindimiva, 
Lomae/CRC Engenharia e 
PH Transportes. Porém, 
2017 está longe de ser 
um ano tranquilo para a 
classe trabalhadora.

Além das negociações 
que envolvem, 
especificamente, os 
trabalhadores de Timóteo 
e Cel. Fabriciano, da nossa 
base, vamos ter que travar 
batalhas nacionais.

O Governo Temer já 
enviou sua proposta de 

Reforma da Previdência 
que acaba com o direito 
dos trabalhadores de se 
aposentarem. A não ser 
que alguém imagina que 
vai conseguir trabalhar 
por exemplo na Aperam 
até os 65 anos de idade.

Outra batalha que 
promete ser intensa é 
para não deixar que 
o Congresso aprove a 
proposta do Temer de 
acabar com os direitos 
garantidos pela CLT. 
É o que vai acontecer 
se prevalecer a lógica 
do negociado sobre o 

legislado.

CONJUNTURA
E todas essas 

lutas, quando estamos 
atravessando um péssimo 
momento para os 
trabalhadores. 

São mais de 12 milhões 
de desempregados!

Estamos vivendo a pior 
recessão da nossa história, 
e todas as notícias é de 
que o cenário pode piorar. 
O golpe que deram na 
verdade não foi contra 
a Dilma. Foi contra os 
trabalhadores!

VER O CIRCO PEGAR 
FOGO?

Não tem neutralidade 
nessa luta. Ou você estará 
do lado dos trabalhadores 
e participará das 
mobilizações, ou, do lado 
dos patrões. Porém, sem 
as benesses que os patrões 
estão recebendo desse 
governo golpista.

Você é quem vai 
escolher a história 
que vai contar para 
os seus filhos!
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EXPEDIENTE

APERAM 

DELTA ENGENHARIA

Nem Empresa nem Sindicato 
recorreram do Dissídio Coletivo
Os companheiros que 
trabalham na Delta 
nos passaram várias 
mensagens, pois, segundo 
eles estão desinformados 
sobre o que aconteceu 
após o julgamento 
do Dissídio Coletivo 
impetrado pelo sindicato 
que os representa contra a 
Delta Engenharia.
Como já informamos 
em nossos boletins, no 
julgamento foi garantido 
aos trabalhadores o 
direito a reposição das 

perdas pela inflação e o 
pagamento da PLR.
Pelo que apuramos, a 
Delta não recorreu da 
decisão do TRT/MG, e 
portanto, a decisão do 
Tribunal passou valer 
e tem que ser aplicada 
imediatamente, e, ainda 
de forma retroativa à data 
base de 2015.
Cabe ao sindicato 
que representa os 
trabalhadores entrar com 
ação de cumprimento. 
Os companheiros podem 

ligar para o Ministério 
Público do Trabalho, 
que tem poderes para 
cobrar o cumprimento do 
Julgamento. 

Segue abaixo:
PROCURADORIA DO 
TRABALHO NO MUNICÍPIO 
DE CORONEL FABRICIANO
Tel.: (31)38460561   
Fax: (31)38460561
Endereço: Rua Itaparica, 
1375
Bairro: Santo Elói
CEP: 35170-101

Preocupação com segurança? 
Será?

Na última reunião de 
negociação da Campanha 
Salarial, solicitamos 
aos representantes da 
Aperam uma reunião com 
o diretor de produção 
para discutirmos os 

Homologação

Quem agenda 
e avisa o 
trabalhador é a 
empresa e não o 
Sindicato
Quando um trabalhador 
é demitido, cabe à 
empresa agendar junto 
ao Sindicato a data e 
horário da homologação.
A empresa não nos 
fornece o nome do 
trabalhador o qual será 
feito a homologação 
e nem seus contatos. 
É de única e exclusiva 
a responsabilidade 
da empresa avisar ao 
trabalhador demitido 
a data e horário da 
homologação.

APERAM

vários acidentes que 
estão acontecendo dentro 
da empresa. No dia 30 
de novembro enviamos 
correspondência para 
a Aperam cobrando o 
agendamento da reunião. 

Novamente, silêncio por 
parte da empresa. Nesse 
período já tivemos um 
acidente fatal. 

Qual o motivo da 
empresa não querer esta 
reunião com o METASITA? 

Na PLIA toda vez 
que um trabalhador 
denuncia uma 
atividade feita por um 
companheiro, que por 
acaso esteja fazendo  
essa atividade sem 
seguir todas as normas 
de segurança,  ele 
ganha uma “estrelinha”. 
Ao invés da chefia 
estimular que um 
trabalhador procure 
o outro criando clima 
de harmonia, que 
pratique a vigilância 
compartilhada, está 
criando mecanismo para 
por um trabalhador 
contra o outro.
Abra o olho peão!


