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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

APERAM - CAMPANHA SALARIAL

1ª audiência de 
conciliação no TRT/MG

 será dia 03/05
Está agendada para 

o dia 03 de maio a 
primeira audiência 

de mediação em face ao 
Dissídio Coletivo impetra-
do pelo Metasita x Aperam 
no Tribunal Regional do 
Trabalho em BH.

Como explicamos no 
último boletim Sem Cen-
sura, antes de ir a julga-
mento o vice-presidente 
do Tribunal busca, via 
audiências de conciliação, 
levar as partes a cele-
brar um Acordo Coletivo 
pondo fim ao Dissídio. 

Nessas reuniões, o Juiz 
pode formular uma ou 
mais propostas visando a 
conciliação.

NADA SUBSTITUI A LUTA
Se não chegarmos a 

nenhum acordo e, se for 
preciso do Dissídio ir a 
julgamento, junto com ele 
deve haver uma grande 
greve dos trabalhadores. 
Isso porque, no Dissídio, 
não há nenhuma garantia 
de que o Juiz que instruiu 
o processo conceda o rei-
vindicado pelos trabalha-

dores. Se durante a fase 
de conciliação não chegar-
mos a nenhum acordo, o 
Dissídio vai a julgamento. 
O ideal é que quando há 
o julgamento do Dissídio, 
ele seja acompanhado de 

greve. O único caminho 
rápido e garantido para 
que os trabalhadores 
consigam o que querem e 
merecem é a mobilização! 
Nada substitui a luta dos 
trabalhadores!

?

COMO ANDAM 
AS NEGOCIAÇÕES
SINDIMIVA

Dissídio Coletivo  
será impetrado

Assim como nas nego-
ciações com a Aperam, as 
negociações com o SINDI-
MIVA também não levaram 
a nenhum acordo.

Por isso, o caminho que 
restou ao Sindicato é o 
Dissídio Coletivo que será 
impetrado junto ao TRT/MG 
nos próximos dias.

M MáquINAS
Data base está ga-

rantida até 31 de maio
Na primeira rodada de 

negociação com a M Má-
quinas, os representantes 
da empresa disseram que 
ainda não têm condição de 

apresentar uma proposta 
aos trabalhadores. Nesse 
sentido, eles garantiram 
a data base até o dia 
31/05/2016.

VAMSERVICE
Data base está ga-

rantida até 29 de abril
A política da Vamservice 

é a mesma. Eles só querem 
abrir o processo negocial 
depois que o Acordo com 
a Aperam for assinado. 
Vamos ver se eles vão 
estender aos trabalhadores 
da Vamservice o mesmo 
Acordo assinado para os 
trabalhadores da Aperam.

A data base está garan-
tida até o dia 29/04/2016.
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EXPEDIENTE

COM A PALAVRA O TRABALHADOR

Declaração de Imposto 
de Renda 2016

Não deixe para última hora

O Metasita está atendendo seus associados 
(sindicalizados e sócios do ProSaúde) de se-
gunda à sexta-feira até o dia 28/04/2016.
Horários: 8h às 11h e de 13h às 17h

ENGEMAX
 
Segundo os companheiros 
que trabalham na Enge-
max, os donos da empresa 
pediam a eles um pouco 
de paciência para renovar 
o Acordo Coletivo, pois o 
contrato da empresa esta-
va em negociação. Só que 
o acordo já foi renovado, 
mas até agora a empresa 
está muda, não fala nada 
sobre salários, PLR, abono, 
etc. Segundo os compa-
nheiros, além de refrata-
rista, a Engemax tem no 
seu quadro hoje também 
mecânicos e eletricistas 
fazendo manutenção em 
borda de panela, lança, 

no MRT, Box, etc. Dessa 
forma, esses companhei-
ros pertencem a base do 
Metasita e não de outro 
sindicato. E querem que o 
Metasita os represente.

ESQUADRA

Diretor do Metasita 
receberá título de 
Cidadão Honorário 
de Timóteo

No próximo dia 
28/04/2016, véspera do 
aniversário de Timóteo, 
o diretor do Metasita 
Gildásio José Ribeiro será 
agraciado com o título 
de Cidadão Honorário de 
Timóteo, por indicação do 
Vereador Fábio Campos da 
Costa (Binha).

Para o companheiro, o 
que projetou o seu nome 
para chegar a ser indicado 
a este título honroso é a 
luta dos trabalhadores e 
trabalhadoras de Timó-
teo e Cel. Fabriciano, em 

especial os metalúrgicos. 
Portanto, quem merece ser 
aplaudido é a luta e não a 
pessoa.

Ainda, ele entende que 
essa homenagem, deve 
ser estendida a todos os 
companheiros que se des-
locaram de seus estados e 
cidades natal para ajudar 
a construir uma cidade 
cada vez melhor para se 
viver. São eles que serão 
homenageados na pessoa 
do companheiro. E isso 
é motivo de se sentir 
honrado.

Vigilância da 
Aperam
Os companheiros que tra-
balham na Esquadra estão 
se perguntando “cadê 
meu dinheiro!?”. O acordo 
já foi assinado com 11,4% 
de reajuste. Porém, até 
agora, nem os novos salá-
rios e nem os retroativos 
foram pagos.

EXPEDIENTE NO METASITA
Em função do feriado 21 de abril, 

estaremos em recesso no dia 22/04.


