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Audiência de mediação 
está agendada

A Superintendência 
Regional do Trabalho 
(SRT)  já respondeu 
a solicitação feita 
pelo METASITA,  e 
agendou para o dia  
18/02/2016 (quin-
ta-feira), a reunião 
de mediação com a 
Aperam visando a 
celebração do Acordo 
Coletivo.

A Aperam não tem 
obrigação legal de 
comparecer à SRT/

BH. Porém, esperamos con-
tar com a presença de seus 
representantes. A ausência 
levará ao fim da negocia-
ção o que nos obriga a dar 
entrada no processo de 
Dissídio Coletivo.

ASSEMBLEIA
Viva a democracia! 
Viva a classe trabalhadora!

A assembleia convocada 
para última terça-feira, 
02/02, foi acima de tudo a 
vitória da democracia sobre 
os resquícios da ditadura. 

Alguns gerentes que 
beberam nas águas dos 
generais que governaram 
este país sob as leis da 
baioneta e da bala, se 

sentiram no direito de 
intimidar os trabalhadores 
(as), para não participarem  
da assembleia, realizada na 
última terça-feira.

Mesmo com a intimi-
dação com manobras tipo: 
marcar reunião para os 
horários de assembleia, 
retirada da proposta por 
parte da empresa, nunca 
vista antes, 521 
companheiros 
e companheiras 
compareceram 
no Metasita para 
assembleia. 

Desses, 510 
votaram e 506 re-
jeitaram a propos-
ta, 2 aprovaram e 
outros 2 votaram 
em branco. 

EStAdo 
dE grEvE

Também foi 
aprovado na 
assembleia, o 
Estado de Greve. 

A companheira-
da entende que não houve 
avanço nas negociações, 
pelo contrário, a retirada 
da proposta, por parte da 
empresa, significou um 
retrocesso negocial. 

A Aperam já foi co-
municada da decisão dos 
trabalhadores, inclusive in-

formada que 48 horas após 
o recebimento da comuni-
cação feita pelo METASITA, 
conforme determina a lei, 
os trabalhadores poderão 
entrar em greve.

JuntoS SoMoS 
MAIS fortES

O resultado deixou claro 
que o discurso de crise que 

querem implantar dentro 
da fábrica, não pegou 
junto aos trabalhadores da 
Aperam. Falta coerência 
entre o discurso da empre-
sa e a realidade do chão 
de fábrica. Além, claro, 
que estamos discutindo o  
resultado de 2015, os me-

lhores dos últimos anos. O 
melhor resultado financeiro 
após 2007!

A presença na assem-
bleia representou, a cons-
ciência que os trabalhado-
res têm de que nossa força 
vem da nossa união. Este é 
único caminho possível se 
quisermos ter uma campa-
nha salarial vitoriosa.

AoS quE SE 
dEIxArAM IntIMIdAr

A luta entre o capital e 
o o trabalho vai continuar, 
enquanto permanecer a 
exploração sobre o traba-
lhador. 

Nessa luta, não existe 
neutralidade. Ou você está 
de um lado ou de outro. 

O trabalhador  que se 
deixou intimidar pelas 
pressões feitas, fortaleceu 
chefia. Fortaleceu o lado 
de seu inimigo natural, o 
capital. Jogou do lado de 
quem quer te derrotar.

Não queremos e nem 
podemos julgar quem fra-
quejou. Mas, é preciso dei-
xar claro que se quisermos 
acabar com a escravidão 
da jornada fixa: repormos 
as perdas salariais garantir 
direitos iguais para todos 
que trabalham na Aperam, 
precisamos da união de 
todos.
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EXPEDIENTE

PH TRANSPORTES , LOMAE e CRC ENgENHARIA

Supervisores estão manipulando 
ponto e cometendo crime

Segundo denúncias 
que estão chegando ao 
Sindicato, alguns supervi-
sores estão manipulando o 
sistema de ponto. Existem 
situações gravíssimas, por 
exemplo: ao término da 
jornada o trabalhador bate 
o cartão, e retorna para 
seu local de trabalho. O su-
pervisor faz uma “tratati-
va” como se o trabalhador 
estivesse de sobreaviso.

Existem casos, que 
chegaram até nós, de “tra-
tativa” sendo feita até de 

forma retroativa.

AtEStAdo MÉdICo
O mesmo ocorre com 

atestado médico. O traba-
lhador está sendo obrigado 
a entregar o atestado ao 
supervisor, que não repassa 
para o setor de medicina 
do trabalho. Esse trabalha-
dor fica em recuperação na 
área. Quando o trabalhador 
não pode se deslocar até o 
local de trabalho, o ponto 
fica em branco, e quando 
o trabalhador retorna, por 

meio de uma “tratativa”, o 
gerente lança como se ele 
tivesse trabalhado.

dEnúnCIA dA 
CLáuSuLA 28ª
MArCAÇÃo dE ponto

Por fraudes como essas 
é que o jurídico do Sin-
dicato já está avaliando 
uma ação denunciando a 
cláusula, que hoje rege 
o sistema de ponto da 
Aperam.

Trabalhadores decidem pedir mediação e 
se for necessário entrar com dissídio

VAMSERVICE

Os trabalhadores 
da PH, Lomae e CRC 
Engenharia que compa-
receram à assembleia 
realizada no Metasita 
na última quarta-feira, 
decidiram, diante do 
silêncio das empresas 
em relação as nego-
ciações da Campanha 
Salarial, seguir o mesmo 

caminho tomado pelos 
trabalhadores da Aperam, 
autorizaram os Sindicatos 
a entrarem com o pedido 
de media-
ção junto 
à Superin-
tendência 
Regional do 
Trabalho, 
e se for 

necessário impetrar dissí-
dio coletivo, como forma 
de dar prosseguimento às 
negociações.

Empresa 
estende a 
data base
A Vamservice se man-
tém na firme posição 
de só iniciar as nego-
ciações, após o término 
das negociações com a 
Aperam. Então, signifi-
ca que o mesmo acordo 
que for assinado pela 
Aperam será aplicado 
aos trabalhadores da 
Vamservice.
A data base da Vamser-
vice foi estendida até o 
dia 29/02/2016.

O maior convênio 
de Timóteo 
merece a maior 
academia e o 
maior desconto 
da cidade. 
Mais informações 
(31)3848-1632

+ CONVÊNIOS = ACADEMIA SAÚDE e CIA


