
Faz provocação!

INFORMATIVO DO METASITA   -   N° 2082 - 06  DEZEMBRO  2012
Sem Censura Federação Estadual dos 

Metalúrgicos de MG

APERAM  - CAMPANHA SALARIAL - 2012/2013

Aperam não apresenta proposta,

1) Reajuste: 5% (a partir de 1º de dezembro para uma inflação de 5,99%)

2) Abono: R$300,00
3) Fim do Vitae
4) Redução do percentual de Hora Extra para 50%
5) Redução do percentual do Adicional Noturno para 37%
6) Carta branca para implantação do SESMT Coletivo

Qual resposta você vai dar a esta provocação?
Abaixar a cabeça.       Engolir mais sapo.

Ou encher a casa na assembleia de hoje, dia 06 às 13h e 18h!

Por que assembleia em 
apenas dois horários?
Alguns companheiros 
questionaram a da direção 
do sindicato, que está 
convocando a assembleia 
em apenas dois horários, 
às 13h e 18h.
Precisamos ampliar a 
nossa mobilização e o 
contato com os demais 
companheiros, além 
daqueles que trabalham no 
nosso horário.
A concentração da 
companheirada em 

dois horários, amplia a 
presença e a demonstração 
de disposição de luta. Se 
não sairmos do comodismo 
para participarmos de 
assembleia quem dirá 
se precisamos fazer 
uma greve ou um outro 
ato, que demonstre 
nossa insatisfação com 
a proposta da empresa 
em cortar direitos, 
conquistados com muita 
luta.

Encaminhamentos 
para assembleia 
de hoje, dia 06,

às 13h e 18h 
1) Rejeição da “PROVOCAÇÃO” feita 
pela Aperam.

2) Ampliação da mobilização com 
aprovação do ESTADO DE GREVE.
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COM A PALAVRA O TRABALHADOR
 APERAM

ATENÇÃO 
TRABALHADORES da 
SANKYU

Convocamos todos os companheiros que 
trabalham na Sankyu e prestam serviço na 
Aperam, para assembleia 
na sexta-feira às 
18h para analisarem 
e deliberarem sobre a 
proposta apresentada 
pela empresa.

Assembleia dia 07, 
amanhã às 18h

LOMAE/CRC/HARSCO 
CAMPANHA SALARIAL - 2012/2013 

Convocamos todos os companheiros que trabalham 
nas empresas Harsco, Lomae e CRC Engenharia 
para assembleia na terça-feira, dia 11 às 17h30 
e 18h, para analisarem e deliberarem sobre a 
proposta apresentada pelas empresas.

Assembleia dia 11, 
terça-feira às 17h30 e 18h

“Boa tarde, gostaria 
de manifestar aqui 
a indignação dos 
operadores de alta 
tensão, quanto às 
mudanças que estão 
ocorrendo na nossa área. 
Estamos trabalhando 
direto no turno com 3 
operadores, já que o 
normal é de pelo menos 
4. Para cumprirmos nosso 
horário de refeição, temos 
que ir com o celular no 
bolso, pois temos que 
estar atentos a qualquer 
emergência, tendo que 
largar o prato para ir 
atender as áreas.

E quando falamos que 
iremos lançar esta hora, 
a chefia fala que só de ir 
fazer a refeição já fizemos 
meia hora, do direito 
de 1 hora que temos. 
E ameaça tomar outras 
providências, caso essa 
hora seja lançada.

Se não bastasse, agora 
estão querendo promover 
um “operador carrasco” 
a supervisor, uma pessoa 

que chama seus colegas 
de trabalho de burro e 
fala que se assumir, vai 
colocar ordem na casa. 
Estou vendo a volta da 
escravidão se esse operador 
assumir a supervisão da 
PINU.

O provável supervisor, 
já está até ameaçando 
os colegas de trabalho, 
dizendo que se assumir, já 
sabe o horário em que vai 
colocar os operadores que 
ele não gosta.

Estes operadores já 
estão sentenciados a irem 
para o horário de zero 
hora, como ele diz que é o 
horário dos incompetentes.

Agora gostaria de saber 
onde está o respeito com 

os trabalhadores que 
trabalham à noite.

O horário à noite já é 
ruim; os operadores não 
podem descansar na sua 
hora de janta porque não 
há operadores suficientes. 
E ainda, este camarada 
faz questão de dizer que 
este horário é para os 
incompetentes...

Não podemos e não 
temos ninguém para nos 
apoiar, pois a chefia só 
quer saber de lucro.

Se não bastasse, nesta 
parada geral da usina, 
muitos operadores tiveram 
que trabalhar 18 horas, 
e sem reclamar, porque 
a usina está sofrendo 
mudanças”. 

Gostaria de perguntar 
se os gerentes da Delta 
também são médicos. 
Os gerentes têm alguma 
competência médica para 
nos avaliar?
Todo trabalhador da Delta 
que consulta tem que 
trazer o atestado médico 
e apresentar ao gerente. 
É o gerente quem vai 
dizer se o atestado 
médico terá validade ou 
não.

METASITA
Esta é uma tentativa 
de intimidar os 
trabalhadores. Ninguém 
deve trabalhar com 
problema de saúde. Isto é 
assédio moral!
Pedimos aos companheiros 
que tragam para nós um 
desses atestados, o nome 
do gerente e a data que foi 
obrigado a apresentar esse 
atestado ao gerente, para 
que possamos encaminhar 
uma denúncia ao Ministério 
Público do Trabalho.

DELTA

A farra não pode continuar


