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Ação
cobrando 2
horas extras:
Juíza indefere
pedido feito
pelo METASITA

Como já havíamos
divulgado, na sextafeira, 28 saiu a
sentença em face à
ação movida pelo
METASITA cobrando
duas horas extras, por
dia trabalhado, pelos
companheiros em
jornada fixa.
A Juíza do Trabalho
da Segunda Vara
de Cel. Fabriciano,
RENATA BATISTA PINTO
COELHO FROES DE
AGUILAR, considerou
improcedente o pedido
feito pela Entidade.
De forma resumida, a
Excelentíssima Juíza,
considera que a jornada
fixa é melhor para a
saúde dos trabalhadores
do que o turno de
revezamento.
O Jurídico do
METASITA vai recorrer
da sentença. Este é
um processo que vai
demorar muito tempo
para seu final. Porém,
existe um caminho mais
perto para cobrarmos
o que nos devem. Os
trabalhadores sabem
qual!

Ministério do Trabalho
faz fiscalização na
Aperam e gerência
“maqueia” a empresa

N

esta segunda-feira,
auditores fiscais
do Ministério do
Trabalho, iniciaram uma
fiscalização na Aperam.
O descarregamento de
carvão funcionou a 50%
da capacidade. Na planta
da Harsco, os funcionários
foram retirados da área
e ficaram no quiosque.
Lavaram o pátio, e jogaram
água na parte da manhã
e à tarde, sendo que o
normal é não ter água.
Na área de acabamento
de inox PLQA, os auditores
interditaram a TG1 por
falta de segurança.
Estes são exemplos do
que aconteceu na Matéria
Prima. O que estamos

vendo é uma “paradeira”
anormal na empresa.
Estamos pedindo
aos companheiros
que enviem para
o METASITA, via o
site, no link “Fala
Companheiro”, qualquer
alteração fora da rotina
que acontecer na sua
área para que possamos
informar aos auditores.
Se os companheiros
nos ajudarem com as
informações necessárias,
podemos impedir que a
gerência consiga vender
“gato por lebre”. Senão,
depois da fiscalização
a maquiagem sai, e nós
vamos ter que conviver
com a realidade.

CAMPANHA SALARIAL - 2012/2013

ACORDO COLETIVO
DE TRABALHO

A Empresa nos enviou uma correspondência confirmando o
calendário de negociação proposto pelo METASITA, ficando
ajustados as seguintes datas de reunião:

09/10 às 14h - Sede do METASITA
11/10 às 9h - Escritório Central
16/10 às 9h - Sede do METASITA
18/10 às 9h - Escritório Central

AOS AUDITORES
FISCAIS

Vocês acreditam que
uma siderúrgica é
tão limpinha como a
APERAM?

AOS GERENTES
DA APERAM

Vocês acham que
enganham a quem, com
toda essa ação ridícula
de quererem enganar a
Justiça do Trabalho?

Hoje tem
reunião de
apresentação
dos resultados
do 2º trimestre
Hoje, às 9h30, haverá
uma reunião com a
Aperam, onde será
apresentado pela
Empresa, o resultado do
2º trimestre, que conta
para a apuração da PLR
que vamos receber.
Vamos apresentar e
discutir estes números
com os trabalhadores
em assembleia.

THERMON
COM A PALAVRA O
TRABALHADOR

Acabamento de Inox não será terceirizado

N

os reunimos com
o presidente da
Aperam. Logo de
cara ele deixou claro que
a Empresa tem que dar
retorno para os acionistas.
Em seguida, fez uma
apresentação sobre a
situação financeira e
operacional da Aperam.
Questionamos a
falta de manutenção e
investimentos na empresa
e a discordância quanto

à terceirização em curso
que visa exclusivamente
economia.
Ressaltamos os
prejuízos que os
trabalhadores estão
tendo em suas
aposentadorias, devido
ao levantamento de
insalubridade feito
pela empresa, sem
a participação dos
representantes dos
trabalhadores.

Falamos da
campanha salarial e
das reivindicações dos
trabalhadores.
Foi afirmado pelo
presidente Clênio que não
existe nenhum estudo que
vise a terceirização do
acabamento de inox.
Esperamos ter
resultado prático para
os trabalhadores, pois
foi uma longa e boa
conversa.

Campanha Salarial 2012/2013

Começaram as negociações
SANKYU - PLR
Trabalhadores
rejeitam
proposta da
Empresa
Harsco

Ontem tivemos a primeira
reunião com a Harsco. Foi
a choradeira de sempre.
Ficou agendada para
o dia 22/10, segundafeira, a próxima reunião,
quando esperamos que
seja apresentada uma
contraproposta.

Expediente

LM Engenharia
A empresa concordou com
o calendário proposto pelo
METASITA , e a 1ª reunião
está agendada para 17/10,
quarta-feira, às 14h no
Metasita.
Sindimiva
Com o Sindimiva, a 1ª
rodada de negociação será
dia 05/10, sexta-feira, às
9h na ACIATI.

Na assembleia que
ocorreu na quinta-feira,
27, os companheiros
da Sankyu que
compareceram na
assembleia rejeitaram a
proposta de pagamento
de PLR feita pela
empresa.
Foi agendada para
o dia 04/10/2012,
15h30 reunião para
dar continuidade da
negociação da PLR/2012.

“Um dia destes, durante
uma reunião na oficina
mecânica, o “gerente”
da Thermon “informou”
a todos, diante de nossa
insatisfação depois da
terceirização da oficina
mecânica, que nós temos
que esquecer os tempos
de Aperam. Nossa
realidade é outra. Que
o melhor que podemos
fazer é produzir, e nos
conformarmos com a
Convenção Coletiva
do Sindimiva, pois a
Thermon não tem e
nem vai assinar acordo
próprio com o METASITA.
Eu fui um dos primeiros
a aceitar a transferência,
sem dar o tempo que
o Sindicato pediu para
negociar com a Thermon.
Acreditei na palavra do
patrão de que teríamos
retorno de férias, PLR
justa, etc. Bem feito,
quem mandou confiar na
palavra do patrão”.
METASITA
Se os companheiros que
trabalham na Thermon
quiserem, podemos
conquistar um acordo
em separado. Vocês
nunca ganharam nada
na Aperam, foi preciso
muita luta. Deixar ser
tomado pelo desânimo,
é tudo que os patrões
querem para aumentar a
exploração sobre nós.

Vamos à luta
companheiros da
Thermon!
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Reunião com presidente
da Aperam

