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PARALISAÇÃO

É hoje! Dia 15 vamos às ruas 

defender a aposentadoria

Trabalhadores do Brasil 
inteiro estão parando 
suas atividades hoje
A luta comum de 

todas as categorias 
é contra a Reforma 

da Previdência que 
acaba com o direito 
dos trabalhadores de 
se aposentarem um 
dia. Os trabalhadores, 
que pareciam meio 
que perplexos e sem 
reação contra o “saco 
de maldade” do Temer, 
estão agora acordando do 
pesadelo e retomando o 

caminho da luta.
Até a base do governo 
Temer está percebendo a 
reação dos trabalhadores 
e já estão propondo 
mudanças na proposta do 
governo.
Por isso, devemos 
reforçar a nossa luta, 
pois se somos a maioria 
esmagadora da população 
brasileira, é a classe 
trabalhadora que tem que 
apontar os rumos do país.

Greve nacional 
da Educação

EDUCAÇÃO

Os trabalhadores da 
Educação de alguns 
estados do Brasil já 
aprovaram a greve geral, 
dia 15/03, contra a 
Reforma da Previdência, 

pois ela é o fim da 
aposentadoria especial 
para os educadores.

Só a luta muda o país. 
Nenhum direito a menos!
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EXPEDIENTE

APERAM/Aciaria
Anunciamos que 
recebemos uma denúncia 
enorme de um trabalhador 
sobre os problemas que a 
equipe de manutenção da 
Aciaria vem enfrentando. 
De início, pedimos 
desculpas ao companheiro 
que nos enviou a 
denúncia, pois devido ao 
tamanho da mesma não 
temos como publicar na 
íntegra, por isso buscamos 
fazer um resumo da 
mesma sem comprometer 
a qualidade da denúncia 
feita. Pedimos, ainda, 
que esse companheiro 
que faça contato conosco 
nos autorizando ou não a 
encaminhar na íntegra a 
denúncia para a Empresa. 
Segundo a denúncia, os 
companheiros da manu-
tenção da Aciaria estão 
passando por maus bo-
cados desde que houve 
uma troca na supervisão 
em função da parada na 
Aciaria. Desde então, a 
falta de respeito, o autori-
tarismo e o assédio moral 
têm sido as ferramentas 
gerenciais do novo chefe. 
Ele reclama ainda de como 
foi feito as avaliações 
individuais. Quem acom-
panhou um período a ser 
avaliado, foi um supervi-
sor. Quem fez a avaliação, 
foi o novato, baseado nos 
critérios do assédio. Em 
nome da exigência de 
produção os trabalhadores 
tiveram que ouvir expres-
sões do tipo “seu porra, o 
que está acontecendo com 
seu equipamento, com sua 
equipe? Então, temos que 
sentar o cacete na massa 

COM A PALAVRA O TRABALHADOR
trabalhadora?”. Em segui-
da, o companheiro faz o 
apelo para que o RH ouça 
os trabalhadores operacio-
nais, quem coloca a mão 
na massa. 
Ainda, na sua opinião, de 
nada adianta o RH colocar 
sua psicóloga dentro da 
sala com os trabalhadores 
para fazer seus levanta-
mentos, sendo que quem 
precisa de um psicólogo 
são certos gerentes subs-
titutos.
O trabalhador elogia a 
equipe de manutenção, 
onde a união de todos 
está sendo fundamental 
para superar toda a opres-
são que estão passando.
Para terminar, ele lembra 
que de nada adianta uma 
Empresa ter um código 
de ética, se pessoas que 
deveriam dar o exemplo 
de como ser ético, são os 
primeiros a desrespeitá-
los. Ele encerra citando 
um pensamento de Albert 
Eistein: “O mundo é um 
lugar perigoso de se viver, 
não por causa daqueles 

que fazem o mal, mas sim 
por causa daqueles que 
observam e deixam o mal 
acontecer”.

PH TRAnsPoRTEs
Em todas as reuniões de 
início de turno a Empresa 
tem dito que os trabalha-
dores que se envolverem 
em incidentes, ela vai 
mandar embora, pois a 
Empresa já está “cansada 
de ter tanto incidentes, 
que a moleza acabou, 
que se for preciso ela 
vai trocar todos os tra-
balhadores”, e que isso 
serve também para os 
trabalhadores que estra-
garem os equipamentos. 
Os trabalhadores estão 
trabalhando sob pressão, 
pois quando chegam para 
trabalhar, não sabem se 
vão trabalhar ou serão de-
mitidos. Os encarregados 
pressionam os trabalhado-
res o tempo todo, falando 
que quem não quiser fazer 
o que a Empresa está 
pedindo, é só falar, que a 
Empresa manda embora.

Delta 
“Dissídio 
Coletivo”

Continuam surgindo 
reclamações dos 
companheiros da 
Delta sobre a falta de 
informação sobre o 
Dissídio Coletivo que 
está transitando na 
Justiça do Trabalho. 
O Metasita chegou a 
divulgar que a Delta 
não havia feito recurso 
contra a decisão do 
Tribunal de Minas Gerais  
- TRT/MG, que mandou 
pagar aos trabalhadores 
o reajuste e a PLR.

O Sindicato que 
representa os trabalha-
dores da Delta (Cons-
trução Civil) rebateu 
dizendo que houve 
recurso sim. O que o 
sindicato não informou 
aos trabalhadores é que 
segundo o despacho do 
dia 20/01/2017, não 
foi concedido efeito 
suspensivo à Delta, o 
que significa na prática 
que mesmo recorrendo, 
a Empresa é obrigada a 
pagar os trabalhadores o 
que o TRT/MG decidiu, 
ou seja, a reposição das 
perdas e o pagamento 
da PLR.

O número do 
Dissídio é: DC-0010741-
37.2016.5.03.0000. 
Sugerimos aos 
companheiros da 
Delta ligarem para o 
Ministério Público do 
Trabalho no telefone: 
3846-0561, passando 
o número do Dissídio 
e a situação que estão 
vivendo.


