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Reposição das perdas e 
assistência à saúde 
dominam o debate

Muitos 
companheiros têm 
questionado sobre 
a não divulgação 
dos resultados 
das reuniões de 
negociações que 
ocorreram até 
agora. 

Porém, não temos 
ainda uma proposta 
completa para ser 

levada à apreciação dos 
trabalhadores.

O debate à cerca da 
reposição das perdas 
salariais de 8,5% INPC/
IBGE e as alterações que a 
empresa pretende fazer na 
assistência à saúde com a 
implementação a partir de 
março/2017 da ABERTTA, 
tem dominado as reuniões 
sem que seja elaborada 
uma proposta que os 
trabalhadores possam 
analisar e deliberar.

Nova reuNião quarta-feira, 
16/11 com elaboração de 
proposta

Na reunião que ocorreu ontem, 
09/11, após novos debates ficou 
decidido que uma nova reunião 
ocorrerá na quarta-feira, dia 
16, e que dela, deverá sair uma 
proposta a ser levada à deliberação 
dos trabalhadores.

o que tem pesado coNtra os 
trabalhadores: gol coNtra

A classe trabalhadora não vive 
um bom momento conjuntural. 
Os poderes executivo, judiciário 
e legislativo estão trabalhando 
juntos contra a classe trabalhadora. 
Porém, também estamos sendo 
atingidos pelo chamado “gol 
contra”.

Ao “elegerem” a Aperam como a 
melhor empresa para se trabalhar, 
o sinal que os trabalhadores dão 
é que estão satisfeitos, com as 
atuais condições salariais e de 
trabalho. Se os trabalhadores estão 
satisfeitos porque a empresa vai 
se preocupar em fazer qualquer 
proposta para atender à nossa 
pauta de reivindicações?

Ou caminhamos 
juntos ou não 
vamos a lugar 

nenhum
Se quisermos superar 
todas as dificuldades 
e até mesmo o gol 
contra, temos que 
pensar enquanto 
classe trabalhadora. 
Se temos, por um 
lado uma conjuntura 
extremamente 
negativa, por outro 
lado, ninguém é 
capaz de diminuir 

a força dos 
trabalhadores quando, 
de forma organizada, 
vão à luta. Se os 
patrões tem as 
máquinas, somos nós 
que sabemos operá-las. 
Máquina parada não 
gera lucro. Por isso, se 
decidirmos caminhar 
juntos, somos 
imbatíveis!
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EXPEDIENTE

METASITA X VAMSERVICEComo 
andam as 
negociações

LOMAE, CRC ENGENHARIA 
e PH TRANSPORTES

Empresa não faz proposta, mas 
insinua querer acabar com folga extra
Na reunião que ocorreu 
com a Vamservice, dia 
03, a empresa disse que 
vai aguardar o desenrolar 
das negociações com a 
Aperam para apresentar 

sua primeira proposta.
Porém, mais uma vez 
ela veio com o papo de 
querer alterar a jornada 
de trabalho acabando 
com a folga extra dos 

trabalhadores. 
Papo ruim, hein!
A data-base dos 
companheiros da 
Vamservice foi garantida 
até o dia 30/11/2016.

Metasita e Sinttrocel 
cobram início das negociações
Uma correspondência 
assinada pelo Metasita 
e Sinttrocel foi 
encaminhada às empresas 
Lomae, CRC e PH 
Transportes cobrando o 

início das negociações.
Até o momento não 
agendaram nenhuma 
rodada de negociação 
e a data-base é 1º de 
novembro.

Julgamento 
do dissídio 
da Delta

DELTA 
ENGENHARIA

O Metasita teve 
acesso ao acórdão 
do julgamento do 
dissídio da Delta 
Engenharia

Segundo a publicação 
foi garantido aos 
trabalhadores a data 
base, correção dos 
salários, e ainda, 
participação dos 
lucros e resultados.
O Sindicato autor 
do processo que 
representa os 
trabalhadores da 
Delta é o Sindicato 
da Construção Civil 
de Timóteo e Cel. 
Fabriciano que tem 
todas as informações 
que os trabalhadores 
precisam. Por 
exemplo, qual o valor 
do reajuste, PLR, etc.

Até o 
momento 
não tivemos 
notícias de que 
as empresas 
Usiminas, CST, 
Arcelor/João 
Monlevade, 
Açominas, têm 
apresentado 
propostas para 
renovação 
dos Acordos 
Coletivos.

A FIEMG em 
negociação com 
FEM/CUT já 
chegou a uma 
proposta de 9% 
para um INPC de 
9,15%, data-base 
em outubro. 

o governo quer roubar os seus direitos.
você pode impedir que isso aconteça!


