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EXPEDIENTE

Pauta de Reivindicações 
está com a Aperam

A direção do Metasita, em 
reunião com representantes 
da Aperam ontem, com a 

agenda exclusiva, fez a entrega 
da pauta de reivindicações dos 
trabalhadores para negociação 
coletiva.

Informamos à empresa, nosso 
desejo e disposição de iniciarmos as 
negociações o mais rápido possível, 
e quem sabe, quando chegar 1º de 
novembro já termos encerrado as 
negociações.

Quando as negociações se 

arrastam por muito tempo, acaba 
por gerar clima de intranquilidade 
dentro da fábrica o que não é bom 
para ninguém.

No próximo boletim vamos 
divulgar a pauta de reivindicações 
que foi entregue.

Em reunião realizada entre a direção 
do Metasita, os RH da Aperam e os 
representantes da empresa In-Haus, 
discutimos sobre o papel que a direção 
do Metasita sempre desempenhou, na 
defesa dos interesses dos trabalhadores da 
Vamservice. 
 
Não temos dúvidas, se a empresa vai 
assumir as atividades que a Vamservice 
faz dentro da Aperam, a partir de 
novembro/17, e se nós sempre o 
representamos há cerca de vinte anos, 
temos a convicção de que a representação 
dos trabalhadores da empresa In-Haus, 
também será nossa. 
 
Os representantes da empresa disseram 
que buscam uma segurança jurídica 
e solicitaram alguns documentos 
de representatividade do Metasita. 
Informamos e comprovamos, através de 
documentação, que representamos todos os 
trabalhadores nas empresas metalúrgicos, 
siderúrgicas, mecânicas, de material 
elétrico, eletrônico, desenho, projetos e de 
informática de Timóteo, Coronel Fabriciano, 
Córrego Novo… 
 
Ao final, os companheiros e companheiras 
podem ficar tranquilos, pois, nunca iremos 
abandonar nossa representação jurídica e 
política.
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PROCESSO: VANTAGEM PESSOAL

“Gostaria de saber sobre a 
Aperam o porque do corte 
do vigilante aqui da ETA 
(Estação de Tratamento 
de Água). Lembrando que 
não fomos, como sempre, 
informados que não 
haveria mais serviço de 
vigilância aqui na planta. 
Pois, só ficamos sabendo 
quando às 21h ligamos 
para uma portaria e os 
mesmos vigilantes nos 
havia informado sobre 
o corte do vigilante alí. 
Ficamos a noite toda a 
sós agora. Se caso houver 
uma invasão de algum 
meliante dentro da planta 
o que nós operadores 
poderemos fazer? Sendo 
que, com a presença 
do vigilante  inibia 
a presença de algum 
invasor. Por que o mesmo 
vigilante fazia as rondas 
e ficava sempre atento às 
câmeras de segurança que 
ali se encontra. Agora, se 
já não bastasse ficarmos 
sozinhos durante o dia, 
ficamos agora também 
à noite toda, correndo 
riscos de não ser só 
rendidos por alguém, 
mas caso algum operador 
passe mal, vamos recorrer 
a quem? Lembrando que 
pode ser algo mais grave. 
Só porque fecharam e 
colocaram um portão de 
acesso na ETA, isso não 
significa que irá inibir 
algum invasor, sendo 
que diariamente alguém 
pula. Por várias vezes já 
vimos pelas câmeras da 
planta. Gostaria de uma 
resposta da Aperam junto 
ao sindicato,  a quém 
confiamos. Lembrando 
que investiram muito em 
tecnologia e nada em 
segurança”.

COM A PALAVRA 

O TRABALHADOR

Reunião para os trabalhadores 
que retornaram ao trabalho 
depois da fixação da jornada

Estamos convocando 
todos os companheiros 
(as), que retornaram ao 
trabalho depois da fixação 
da jornada para uma 
reunião de esclarecimento 
sobre o andamento do 
processo que estamos 
movendo contra a Aperam.

Já divulgamos no 
boletim essas informações, 
porém, a companheirada 
está sempre procurando 
novidades. Por isso, vamos 
fazer a reunião.

Serão 3 horários: hoje, dia 14/09/2017 às 15h30 e 
18h. E amanhã, sexta-feira às 7h30. Essa reunião está 
sendo convocada pelo whatsapp, inclusive citando vários 
companheiros (as) que têm direito ao processo.

Venham participar!

Reunião HOJE (14/09) e 
AMANHÃ (15/09)

Serão 3 horários: 
Dia: 14/09 (hoje) às 15h30 e 18h
Dia: 15/09 (amanhã) às 7h30

Campanha para anular 
a Reforma Trabalhista 
já está nas ruas

Lançada em todo país, 
durante as manifestações 
do Grito dos Excluídos, 
campanha vai colher 1,3 
milhão de assinaturas para 
revogar golpe contra CLT.

As manifestações do 
Grito dos Excluídos, na 
quinta-feira (7) em todo 
o país, foram o espaço de 
lançamento nacional da 
Campanha Pela Anulação 
da Reforma Trabalhista, 
que vai coletar 1,3 
milhão de assinaturas 
para um Projeto de Lei 
de Iniciativa Popular 
que propõe a revogação 
da Reforma Trabalhista 
de Temer, prevista 

para entrar em vigor 
no próximo dia 11 de 
novembro.

Após o recolhimento 
das assinaturas, o projeto 
será entregue à Câmara 
dos Deputados, com o 
lançamento de uma nova 
etapa da campanha, 
para exigir a votação 
da proposta. O objetivo 
do Projeto de Lei de 
Iniciativa Popular é fazer 
com que essa medida 
se some a outras 11 leis 
revogadas por meio desse 
instrumento.

Para a semana de 11 
de novembro, dia em 
que entra em vigor a 

Reforma Trabalhista, os 
movimentos sindical e 
sociais preparam uma 
manifestação em Brasília. 
Na ocasião, a Central 
pretende já ter número 
suficiente de assinaturas 
para apresentar o projeto 
pela revogação do ataque 
aos direitos da classe 
trabalhadora. (Fonte: CUT 
Nacional).

Na próxima semana 
estaremos nas portarias 
coletando as assinaturas. 
O companheiro ao assinar 
o documento, deverá 
colocar o número da 
carteira de identidade e o 
Título de Eleitor.


