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06, 07 e 08 de Julho - Portaria 7 da Aperam
11 e 12 de Julho - Distrito Industrial em Fabriciano
20, 21 e 22 de Julho - Portaria 3 da Aperam
27, 28 e 29 de Julho - Distrito Industrial em Timóteo e Emalto
03, 04 e 05 de Agosto - Portaria 2 da Aperam
10, 11 e 12 de Agosto - Distrito Industrial em Fabriciano
17, 18 e 19 de Agosto - Portaria 7 da Aperam
24, 25 e 26 de Agosto - Distrito Industrial em Timóteo e Emalto

CONFIRA OS LOCAIS E FAÇA A SUA 
SINDICALIZAÇÃO OU O SEU RECADASTRAMENTO

     A Campanha de Sindicalização está a 
todo vapor.
     A aceitação está ótima e os trabalha-
dores tem percebido que somente for-
talecendo o Metasita é que terão condi-
ções de lutar por melhores condições de 
vida e de trabalho.

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

O Julho Amarelo traz à tona a cons-
cientização sobre as hepatites virais e 

também sobre o câncer ósseo. 

Julho Verde é uma campanha que visa a 
Conscientização e Combate ao Câncer de 

Cabeça e Pescoço.
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IN Haus terra sem lei. 
Aqui somos explorados, so-
mos humilhados. No boletim 
que o sindicato publicou a 
carta que a IN haus enviou 
a Aperam nunca vimos 
tanta falta de respeito e falta 
da verdade que a IN haus 
escreve a Aperam, não 
acreditamos que a Aperam 
seja inocente ou ingênua 
de acreditar. Existe hoje 
na IN haus trabalhadores 
que exercem função desde 
o primeiro dia da IN haus 
em Timóteo e nunca foi 

classificado, tec. De seguran-
ça da IN haus solicita EPI’s, 
uniforme a IN haus para os 
operadores e a resposta é que 
não possui em estoque mas 
quando tec. de segurança da 
Aperam solicita no mesmo dia 
é disponibilizado ou seja o IN 
haus não respeita nem mesmo 
seus funcionários responsá-
veis por saúde e segurança. 
Nosso acordo coletivo nunca é 
publicado para se ter transpa-
rência.

A empresa mudou o CNPJ 
e quando pesquisamos no 

sistema mostra que estamos 
todos demitidos o que vem 
causando muita ansiedade e 
medo de sofrermos calote de 
“Gato horroroso”.

Um trabalhador sofreu um 
acidente e quando chegou ao 
hospital nem plano de saúde 
disponível para ele tinha e 
olha que tem quase 150 dias 
que ele foi admitido, agora 
queremos ver se a IN haus/ 
Aperam irão causar culpado 
no acidente ou irão resolver o 
problema do trabalhador que 
expõe o mesmo sob carga 

suspensa, espaço redu-
zido cercado por aresta 
cortantes, alta pressão 
psicológica por produção, 
problemas psicológicos por  
constar em seus registros 
“demitidos”.

Aperam somos compe-
tentes o suficiente para ves-
tir sua camisa, pedimos que 
olhem por nós e primarize 
nossa área, pois queremos 
trabalhar em um empresa 
que se preocupe com nos 
e não apenas nos explore 
como a IN Haus faz.

COM A PALAVRA O TRABALHADOR DA IN-HAUS

     A PH continua intimidan-
do os funcionários. 
     Como mandaram em-
bora aqueles que brigaram 
pela equipe, esse ano ela 
mais uma vez nos intimidou 
obrigando a turma votar em 
uma sala monitorada e com 
certeza tirando fotos. 
     Pelas informações que 
rolam aqui dentro, no ano 

passado a Aperam proibiu 
fazer votação dentro da suas 
instalações, este ano não 
sabemos se foi liberado. 
     Primeiro ela tem que aca-
bar com os encarregados da 
letras C, D, A os três falam a 
mesma coisa: “ordem que re-
cebemos do coordernador do 
pátio de escória é para arran-
car o couro da turma porque a 

PH paga muito bem”. 
     Nenhum funcionário é a fa-
vor da renovação do contrato 
da PH com a Aperam . 
     A Aperam estágastando um 
dinheiro àtoa pagando alguns 
chefes da PH, porque no pátio 
metálico é só passar o que 
tem que ser feito, na Aciaria é 
a Aperam que passa via radio 
aos operadores, no Pátio de 

Escória é só a Aperam colo-
car nas mãos dos fiscais o 
que tem para ser feito. 
     Na PH é muito cacique 
para 6 dúzia de indio . 
     O lema da PH é se não 
aguenta o sistema sai fora, 
porque nosso sistema é 
escravidão . 
Mas o lema dos funcioná-
rios é fora PH. 

COM A PALAVRA O TRABALHADOR DA PH TRANSPORTES

Maus patrões pagam rescisões com cheques 
sem fundo. Saiba como procurar seu direito

A reforma Trabalhista 
do ilegítimo Michel 
Temer acabou com 

a obrigação das empresas  
homologarem a rescisão de 
trabalho nos sindicatos e os 
trabalhadores ficaram mais 
expostos aos maus patrões 
que não pagam os seus 
direitos ou pagam, mas com 
cheques sem fundos, golpe 
que tem aumentado nos 
últimos anos.

A legislação prevê o paga-
mento de rescisões com 
cheques, desde que o cheque 
seja visado, em nome do tra-
balhador. Ou seja, o dinheiro 
já foi bloqueado da conta 
bancária da empresa justa-
mente para que o pagamento 

seja realmente efetuado.
Os casos de pagamentos 
com cheques sem fundos têm 
aumentado e muito, mas os 
sindicatos não têm esses da-
dos até por que o trabalhador 
ludibriado raramente conhece 
seus direitos e não sabe que 
o sindicato pode ajudá-lo 
juridicamente a reaver seu 
dinheiro.

Entenda os seus direitos

O artigo 477 da CLT deter-
mina que a empresa precisa 
efetuar o pagamento das 
verbas em até dez dias após 
o término do contrato. Caso 
isso não ocorra, o parágrafo 
8º da lei define que o empre-
gador deve pagar multa em 

favor do trabalhador no valor 
equivalente ao salário dele. 
Esse também é o prazo para 
o patrão enviar a Guia de 
Recolhimento Rescisório do 
FGTS e declarar o fato ao 
Caged.

O trabalhador pode esperar 
a compensação do cheque 
antes de fazer a homolo-
gação. Normalmente uma 
compensação demora dois, 

três dias, e não há necessida-
de de assinar a rescisão sem 
receber antes seus direitos.

Ação por danos moral

No caso de pagamento com 
cheques sem fundo, a Justiça 
do Trabalho tem dado ganho 
de causa por dano moral ao 
trabalhador.

Leia a íntegra em cut.org.br


