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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

ABAIXO-ASSINADO

TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!

Campanha pela 
AnulAção dA RefoRmA TRAbAlhisTA 

nas portarias da Aperam

A Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), 
juntamente com os 
sindicatos filiados, como 

o Metasita, deu 
início à coleta de 
assinatura pela 
Anulação da Reforma 
Trabalhista em 
Timóteo. 

Nesta 
semana 
estaremos 
nas portarias 

da Aperam nos 
horários de 6h, 11h 
e 14h. 

A campanha tem o 
objetivo de coletar mais de 
1,3 milhão de assinaturas 

no país (1% do eleitorado 
brasileiro), quantidade 
necessária para protocolar 
um Projeto de Lei de 
Iniciativa Popular (PLIP) 
pela revogação da nova 
legislação trabalhista na 
Câmara dos Deputados, em 
Brasília. 

Para participar é preciso 
preencher o formulário 
com nome completo, data 
de nascimento, título de 
eleitor e assinatura.

 Além das ações nas 
portarias da empresa 
Aperam e também no 
Centro de Timóteo, os 

anulareforma.cut.org.br

interessados em assinar 
o abaixo-assinado podem 
procurar o Sindicato 
Metasita para aderir à 
Campanha. É preciso 
engajamento de toda 
sociedade para barrar 
tantos retrocessos. “A 
população já percebeu 
que caiu num golpe, que 
inclusive tem participação 
ampla e clara de deputados 
da nossa região. Um golpe 
que tem o único intuito 
de implantar uma agenda 
contra o trabalhador. Se 
não lutarmos, todos os 
nossos direitos duramente 
conquistados serão 
perdidos”.

MAGNESITA

Hoje, 19 de outubro, às 17h, tem assembleia 
para os trabalhadores da MAgNesitA

O Sindicato Metasita 
convoca os trabalhadores 
da empresa Magnesita para 
assembleia hoje, quinta-

feira, às 17h, na sede da Entidade, para 
avaliar e deliberar sobre a proposta da 
empresa para celebração do acordo de 
PLR-2017.
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EXPEDIENTE

Negociação com a Aperam
No dia 10 de outubro 

ocorreu a primeira reunião 
de negociação com a 
Aperam. Na oportunidade, 
a Empresa apresentou 
para a direção do 
Sindicato os números da 
produção, faturamento e 
a expectativa da Aperam 
para o ano que vem.

Debatemos com 
os representantes da 
Empresa a interpretação 
dos números, ficamos 
felizes em saber que 
os trabalhadores estão 
garantindo não só o 
presente, como também o 

futuro da empresa.
Como já era esperado, 

não nos foi apresentado 
nenhuma proposta por 
parte da Empresa. A 
princípio, foi agendada 
uma reunião para o dia 
24/10, porém a reunião 

foi desmarcada, pois na 
mesma data a direção da 
Aperam irá se reunir e 
dessa reunião esperamos 
que saia uma contra 
proposta a ser levada aos 
trabalhadores na próxima 
rodada de negociação.

Quem irá representar os trabalhadores?
VAMSERVICE

Já tivemos 2 reuniões, 
uma com a Aperam e 
outra com a Aperam 
e representantes da 
In-Haus para discutir 
a representação dos  
trabalhadores da In-Haus.

No primeiro momento, 
os representantes da 
In-Haus disseram que 
segue a Convenção dos 

Movimentadores de Carga 
com sede em Uberlândia. 
Deixamos claro que 
não abrimos mão da 
representação política e 
jurídica dos trabalhadores 
da In-Haus que vão 
prestar serviço à Aperam 
no lugar da Vamservice.

A In-Haus ficou de 
analisar o pleito e nos 

responder, o que não foi 
feito até agora.

Será que a 
companheirada vai deixar 
que uma federação que 
movimenta carga como 
café e outras coisas mais 
os represente numa mesa 
de negociação? 

Se não for pelo 
respeito, vai ser na luta.

POLITICA

Caravana do Lula em Minas Gerais começará pelo Vale do Aço
No próximo dia 23 de 

outubro o ex-presidente 
da república, companheiro 
Lula iniciará pelo Vale do 
Aço uma Caravana por 
Minas Gerais. 

Haverá um ato público 
na cidade de Ipatinga a 

partir das 18h. 
Todos que já 

compreenderam que 
foi dado um golpe ao 
colocarem Temer no 
poder, e que a vítima 
somos nós trabalhadores, 
que estamos vendo um 

governo ligado aos patrões 
roubar os nossos direitos, 
estão convidados.

Você que ainda não 
percebeu que o papel do 
governo Temer é criar um 
Estado mínimo, onde os 
patrões podem tudo e os 

trabalhadores nada têm 
também é convidado.

FACULDADE

FARMÁCIA

LAZER

Informações: 3849-9101
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