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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

Pedimos para os 
companheiros que 
trabalham no Inox e 
DIstrIbuIção 
para escolherem o 
Cláudio.

Pedimos para os 
companheiros que 
trabalham nas DemaIs 
áreas (aLto Forno, 
matÉrIa PrIma, e. 
CentraL, Posto 
mÉDICo e bombeIro, 
oFICIna etC.,  para 
votarem no Gildásio.

Cláudio Pinto - nº 02

 Rondynele - nº 04

Gildásio - nº 03

Dividimos estes candidatos por áreas. 
É importante elegermos os quatro

Pedimos para os 
companheiros que 
trabalham  no sILíCIo 
e na tIras a Quente 
para elegerem 
o companheiro 
rondynele.

GILDásIo JosÉ 
rIbeIro

este ConheCe

Pedimos para os 
companheiros 
que trabalham na 
aCIarIa para votarem 
em massa no Clebão.

Clebão - nº 01

CLeber auGusto 
De oLIveIra

ronDYneLe Dutra

CANDIDATOS 
PLR
APERAM

Por diversas vezes em nossas vidas, a omissão 
nos traz prejuízos. Muitos destes irreparáveis.

Diante da empresa, quando nos omitimos, 
amargamos perdas de direitos e deixamos de ter 
novas conquistas.

Todos já sabem as dificuldades que temos, 
quando se trata de negociar melhores condições 
de vida e trabalho.

Portanto, está nas suas mãos! Você que ainda 
não votou. Não deixe de votar nos nossos 
candidatos.

A apuração será dia 09.05 às 13h30 e a 1ª 
rodada de negociação da PLR será no próximo dia 
14.05.2013.

Não se 
esqueça. Hoje 
é o último dia 
de votação.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Aperam é acionada por falta 
de segurança no trabalho

Exposição a calor excessivo e falta de proteção
em máquinas foram as principais irregularidades

A empresa 
Aperam foi alvo 
de uma Ação 
Civil Pública 
do Ministério 
Público do 
Trabalho 
(MPT), devido 
a ausência de 
segurança no 
ambiente de 
trabalho da 
empresa. 

O Ministério do 
Trabalho e Emprego 
(MTE) e  o Instituto 

Nacional de Seguro Social 
(INSS), constataram a 
exposição de pessoal a 
calor excessivo e falta de 
proteção em máquinas 
além de outras ameaças a 
saúde dos empregados. 

Em uma matéria  
veiculada no último dia 5, 
no Jornal Diário do Aço, 
consta que foram lavrados 
36 autos de infração. 
Inclusive con interdição 
de equipamentos.

METASITA
Esse processo iniciou 

com umas denúncias 
feitas pela direção do 
Metasita, diretamente ao 
MTE.

INSS
Após análise feita 

pelo INSS em alguns 
Perfis Profissiográficos 
Previdenciários, o 
MPT identificou que a 
empresa, está lesando os 
trabalhadores.

“Além de lesar os 
trabalhadores em seus 
direitos fundamentais, a 
manutenção de ambiente 
de trabalho nocivo à 
saúde acarreta prejuízos 
para o poder público e 
o cidadão, uma vez que 
alguém tem que pagar a 
conta da reabilitação do 
trabalhador adoecido”, 
afirmou o procurador 
Rafael de Azevedo 
Rezende Salgado, ao 
Diário do Aço.

MULTA

O MPT pede uma multa 
de R$ 100 mil para cada 
obrigação descumprida.

CONSTATAÇÃO

A empresa sempre 
afirmou que o seu valor 
primordial é o homem. E, 
que é comprometida com 
um ambiente de trabalho 
saudável.

Constantemente 
denunciamos e reclamamos 
do abandono que impera 
dentro da fábrica.

Essa Ação só vem 
confirmar o que já falamos 
há um bom tempo.

As denúncias podem ser feitas através do 
nosso site www.metasita.org.br, no link FALA 
COMPANHEIRO.

E também pela internet na página da 
Procuradoria Regional do Trabalho da terceira 
região no http://www.prt3.mpt.gov.br ou na 
sede do MPT, localizado na rua Itaparica, 1375, 
no bairro Santo Elói, em Fabriciano. 

A denúncia pode ser feita em sigilo.

CASO SErvE dE ALErTA pArA 
OUTrAS EMprESAS


