VAMSERVICE
Ainda não ocorreu
nenhuma rodada de
negociação.
A data base foi
estendida até o dia
12/12/2014.
A alegação da
Vamservice para não
iniciar as negociações
é que está esperando
o andamento das
negociações entre o
Metasita e a Aperam.
A primeira rodada
de negociação será na
segunda-feira, dia 8,
às 15h:30.
LOMAE E
CRC ENGENHARIA
Estamos
aguardando a
contraproposta da
empresa
HARSCO
A Empresa ainda
não se manifestou
sobre a pauta de
reivindicações.
Não sabemos se
é reflexo da perda
do contrato em João
Monlevade...
Foi feito o pedido
de mediação junto ao
Ministério Público do
Trabalho. Porém, até
o momento não foi
agendada a reunião.
SINDIMIVA
Está agendada
mais uma reunião
com o Sindimiva para
amanhã, dia 5. A
primeira proposta dos
patrões foi rejeitada
pelos trabalhadores.

Fazemos a nossa história com nossas próprias mãos

A

1447 trabalhadores participaram da
votação sobre fim do adiantamento

participação dos
trabalhadores
na votação
realizada nas portarias
da Aperam, na quarta e
quinta-feira da semana
passada, lembrou os
bons tempos, onde as
campanhas salariais eram

sinônimos de conquistas.
Sem precisar de muita
“delonga” a grande
maioria dos companheiros
se dispuseram a
participar.
Apurado os votos, 132
trabalhadores concordaram
com a proposta apresentada

pela Aperam em acabar com
o adiantamento. A grande
maioria, 1315, disseram
não.
A decisão dos
trabalhadores foi
apresentada a empresa em
reunião na segunda-feira,
01/12.

Participação!

C

Favor ou obrigação do trabalhador?

omo na vida nem
tudo é perfeito,
houveram alguns
trabalhadores de semana
inglesa que trataram
os companheiros, que
estavam trabalhando na
coleta de voto, com um
profundo desdém.
Parecia que votar

seria um ato de favor da
direção do sindicato.
Não compreendeu o
analfabeto político que
era o contrário.
De tão pelegos,
não sabiam que a
melhor forma de puxar
o saco da Aperam era
participando e votando

no que a Empresa
queria.
Ainda bem que a
grande maioria dos
trabalhadores não se
comporta assim.
Pois, se dependesse
desses “gatos pingados”
todos estaríamos
perdidos.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Metalúrgicos de Timóteo
acompanham votação no STF
Um ônibus lotado
de trabalhadores
metalúrgicos
aposentados de
Timóteo foi à Brasília
na quarta-feira, 03,
para acompanhar a
votação no Supremo
Tribunal Federal - STF,
da Ação que questiona

se o EPI elimina ou não
o direito a aposentadoria
Especial.
Para nossa decepção
a votação foi adiada
para a quinta-feira não
dando para a maioria
dos companheiros
ficarem em Brasília.
Os companheiros

que fizeram parte da
viagem ficaram na porta
do STF até o anú ncio do
adiamento da votação.
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

COMO ANDAM AS
NEGOCIAÇÕES

