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Truculência da empresa impede
realização de assembleia

C

onforme ficou
acertado
em
reunião realizada com a empresa no
dia 13 de setembro, o
Sindicato deveria realizar assembleias com os
trabalhadores da Trefilaria antes da reunião
que estava agendada
para esta sexta-feira,
dia 21 de setembro.
Inclusive convocamos
estas assembleias nos
nossos boletins para
hoje, dia 20 de setembro, em três horários.

No entanto, para nossa surpresa, quando
o Sindicato chegou na
Portaria 4 da empresa
para realizar a assembleia, não havia trabalhadores. A empresa,
numa manobra suja e
traiçoeira, decidiu impedir a realização das
assembleias arbitrariamente.
Para isso, ela trancou o portão da portaria
4 e desviou descaradamente os especiais
para outra portaria,

Assembleias
nos demais
turnos também
estão suspensas

D

iante da atitude
tomada pela
empresa na manhã
de hoje, também
estão suspensas
as
assembleias
que iriam ser realizadas nos turnos
da tarde e da noite.

numa vergonhosa atitude de pratica antissindical. Também acionou a Policia Militar
para tentar intimidar
os dirigentes sindicais
e impedir o contato do
Sindicato com os trabalhadores.
Para o Sindicato,
essa atitude foi uma
“declaração de guerra”
da Arcelor. Isso não é
atitude de uma empresa séria. A partir de
agora, informamos que
estamos deixando de

lado o diálogo (a menos que a empresa
mude sua atitude) e
vamos dar o troco na
mesma moeda.
A empresa pode se
preparar, pois as máquinas e a produção
vão parar. E não adianta ela tentar desviar a
entrada dos especiais
ou acionar toda a Polícia Militar de Minas Gerais para reprimir nossas atividades. Nada
vai nos deter, pois
agora é greve!

Empresa sem palavra!
C
ompanheiros,
vejam
ao lado a Ata assinada pelos representantes da
empresa,
onde
prova que ela
concordou com
a realização das
assembleias.
A Belgo Bekaert
é uma empresa
que não tem palavra e ainda massacra seus trabalhadores. Uma
empresa assim
pode ser confiável?

Quase que o Sindicato realizou
assembleia com os policiais militares

V

ocê deve estar
perguntando...o
que? ...como é que
é?, mas o que aconteceu na manhã desta
quinta-feira (20), foi
mais ou menos isso.
A assembleia, que deveria ser realizada na
portaria 4 da empresa, não tinha trabalhadores, mas estava
lotada de policia.
A Policia Militar,
como sempre faz, deu
todo seu apoio para a
Arcelor impedir nossa
atividade. Distribuiu
multas para todos os
dirigentes
sindicais
que estavam com
seus carros estacionados na região (inclusive multou o carro
de som do Sindicato,
que sempre fica ali
durante as atividades
realizadas pelo sindicato) e até fechou a
Avenida David Sarnoff por alguns minutos

Viaturas da PM na portaria da Arcelor com
policias multando os carros do Sindicato

para facilitar a saída
dos especiais da empresa.
Diante disso não
foi possível realizar

a assembleia
com os trabalhadores
da
empresa, mas
quase que o
Sindicato fez
a assembleia
com os policiais que lotavam a
entrada da empresa.
Não levamos adiante essa idéia porque
eles certamente iriam

rejeitar nossa proposta. Claro que isso que
estamos falando não
verdade, é só uma
brincadeira. Mas que
deu vontade de fazer
essa provocação, deu
sim companheirada,
pois foi uma vergonha a atitude da Polícia Militar de Minas
Gerais a mando da
empresa.

Sindicato vai acionar
Corregedoria e Ministério Público

E

ssas atitudes vergonhosas da Policia Militar serão denunciadas pelo
Sindicato na Corregedoria
da Policia Militar e no Ministério Público, para que
esses fatos sejam investi-

gados e os policiais envolvidos sejam punidos.
É inadmissível que diante do alto índice de criminalidade da nossa cidade,
a Policia Militar destine
tantas viaturas e homens

para reprimir os trabalhadores e Sindicato.
Os trabalhadores não
são bandidos e quem paga
o salário da Policia é a população. Ou são os empresários?
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