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Só existe crise
em Timóteo?
Até o momento o Sindimiva (Sindicato que representa os patrões no Vale do Aço),
não agendou uma nova rodada de negociação e não apresentou
nenhuma proposta para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho.

E

les se justificam na
crise pela qual o
Brasil está passando.
Os patrões provocaram
uma grande crise nesse
país para tirar a Dilma
Rousseff da presidência.
O motivo que
eles queriam que a
Dilma saísse, já é de
conhecimento de todos:
querem reformar a
previdência acabando
com o direito do pobre
aposentar; querem
fazer uma reforma na
educação acabando
com o direito do filho do
trabalhador frequentar
uma faculdade; estão
votando uma PEC
(Proposta de Emenda
Constituição) na Câmara

a 241 e no Senado a 55
que congela os gastos
com saúde, educação,
infraestrutura mas que
deixa livre o governo
Temer para gastar com
juros de banco, e querem
ainda, uma reforma
trabalhista acabando
com a CLT e colocando
que o negociado prevaleça
sobre o legislado.
CAÍRAM NA
PRÓPRIA REDE
Os patrões não
esperavam que a crise que
eles criaram, para tirar a
Dilma, se voltasse contra
eles.
O país entrou em
recessão e o governo
golpista do Temer não

consegue fazer nada a
não ser propor vários
“sacos de maldade” contra
a classe trabalhadora.
A CRISE É NO BRASIL E
NÃO SÓ EM TIMÓTEO
Quem houve os patrões
reclamarem falando que
não tem condições de
apresentar nenhuma
proposta, pensam que só
existe crise em Timóteo.
Do mesmo jeito que a
crise atinge Timóteo,
atinge também o Vale do
Aço, o Estado de Minas e
o Brasil.
Os outros patrões
que estão negociando
com data base em
outubro e novembro já
estão apresentando suas

propostas. As negociações
estão caminhando.
Exemplo:
A FIEMG, Federação
das Indústrias de MG
à qual o Sindimiva é
filiado já propôs um
reajuste de 9% para
inflação de 9,15%. Esse
acordo proposto pela
FIEMG vale para todas as
empresas metalúrgicas
e siderúrgicas de MG,
não importa o tamanho
do “gato” e eles são
obrigados a pagar.
Mas, por aqui os
patrões querem nos
convencer que não podem
fazer proposta nenhuma,
que a situação está pior
que no restante do Brasil,
etc...

A FIEMG, Federação das Indústrias de MG
à qual o Sindimiva é filiado, já propôs um
reajuste de 9% para inflação de 9,15%.

TAKENTE

EMALTO INDÚSTRIA MECÂNICA
Estão abertas as inscrições para CIPA

Aos companheiros
e companheiras da
TAKENTE

Os companheiros que
acreditam que todos têm
direito a trabalhar em
um ambiente seguro, e
que ninguém deve pagar
com sua saúde ou vida
o direito sagrado ao
trabalho, podem e devem

se inscrever para eleição
da CIPA – Gestão 2017 na
Emalto Indústria.
As inscrições estão
abertas entre os dias 15 e
29/11/2016 no setor de
segurança da empresa.

ACIDENTE FATAL

Nossa solidariedade aos companheiros e
companheiras da Gerdau Ouro Branco
Abaixo o Boletim do Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco e base
Fizemos uma alerta
geral no Tarugo do dia
18 de julho, edição 1930,
onde alertávamos as
empresa da região sobre o
alto número de acidentes
com nossos trabalhadores.
Este alerta foi baseado
no grande número de
reclamações que chegam
ao nosso Sindicato através
dos trabalhadores que nos
informam que a prática
da prevenção utilizada
no passado esta sendo
substituída por pressão
e sanções deixando o
trabalhador amedrontado e
assim, ele é induzido ao erro.
Além destas
informações, nos baseamos
também no conceito de
Frank Bird, alertandoos que acidentes fatais
estavam, cada vez mais
próximos.
Infelizmente,
estávamos certos!
Na reportagem
divulgada na revista Você
SA, a Gerdau Ouro Branco,
diz que os trabalhadores
estão orgulhosos da
parte de segurança e da

oportunidade de fazer
Recusa Tarefa.
Portanto,
companheiros, não
percebemos isso para
os trabalhadores das
contratadas.
Sabemos que os
equipamentos da Gerdau
Ouro Branco estão em
péssimo estado e que
as manutenções são
superficiais.
Na semana passada,
ocorreu a queda de 2
trabalhadores, na área
da Aciaria, sendo que
um deles continua na
UTI, na eminência de ser
confirmado um quadro
tetraplégico, o outro
trabalhador ficou com
ferimentos.
No dia 10 de novembro,
um trabalhador da
Reframax, sofreu uma
queda no Alto Forno e
teve um corte profundo na
barriga.
No sábado, dia 12, um
trabalhador sofreu um
desmaio no interior da
Gerdau e ainda esta sobre
investigação.

Infelizmente, na tarde
do dia 14, ocorreu um
acidente grave, na área
do Gasômetro, da Gerdau
Ouro Branco, onde houve
várias vítimas, destacando
3 mortes e um trabalhador
em estado grave.
Além de várias (número
não divulgado pelas
empresas) de pessoas em
estado de choque.
O Sindicato irá exigir
da Gerdau a formação
de uma Comissão
Sindicato e Empresa,
para investigarmos as
causas destes acidentes
e tomarmos medidas
imediatas.
A recusa da empresa
sobre esta proposta do
Sindicato nos levará ao
Ministério Público Federal
do Trabalho, onde teremos
a certeza que as normas
de segurança serão
respeitadas no que tange a
segurança da Gerdau e das
contratadas.

Nossas condolências
aos familiares.

Esta é a 1ª Campanha
Salarial de vocês sob a
representatividade do
Metasita.
Os patrões se
reuniram e criaram
um sindicato para
os representar na
mesa de negociação
que o Sindimiva. É
algo parecido com
a CDL – Clube de
Diretores Logistas, que
representam os donos
de lojas. Os donos das
empresas têm duas
opções fazer uma
negociação direta com o
Metasita, assim como faz
a Aperam, Vamservice,
Lomae entre outras,
ou, seguir a Convenção
Coletiva de Trabalho
que é assinada entre o
Metasita, representando
os trabalhadores e o
Sindimiva representando
os patrões. Essa é uma
prerrogativa exclusiva
dos patrões.
Já tivemos uma
rodada de negociação
com o Sindimiva que não
apresentou nenhuma
proposta e o restante da
história está descrito na
matéria de capa deste
boletim.
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