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APERAM - CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

Dissídio pode
ir a julgamento
Para haver o Julgamento, a categoria tem que fazer greve

N

a reunião que
ocorreu na última
sexta-feira, 13,
no Tribunal Regional
do Trabalho a Aperam
se recusou a fazer uma
nova proposta. A empresa até sinalizou em
aceitar a proposta feita
pelo Tribunal. Só que a
proposta foi rejeitada
por unanimidade em
assembleia realizada no
dia 12/05/2016 (quintafeira).
Diante do impasse,
o vice-presidente do
Tribunal Desembargador
Ricardo Antônio, abriu
prazo até o dia 23/05,

para que a Aperam
apresente a sua defesa
em face ao Dissídio e até
o dia 31/05/2016 para
que o Metasita faça uma
contra argumentação à
defesa da Empresa.
Esta é “milésima”
vez que recorremos ao
Dissídio Coletivo para
chegarmos a um acordo
na Campanha Salarial.
Apenas uma vez, em
2004, é que o Dissídio foi
a julgamento. Em todas
as demais oportunidades
chegamos a um acordo
na mediação.
De 2005 pra cá, uma

nova legislação exige que,
em caso de julgamento
de um Dissídio, o mesmo
tenha que ter sido impetrado (dado entrada) em
comum acordo entre as
partes. A Aperam registrou em ata várias vezes
a sua discordância com o
Dissídio.
Só existe uma forma
em que o comum acordo
é dispensado, e o Dissídio é seguramente levado
a julgamento: quando a
categoria está em greve!
Sem a greve o Dissídio Coletivo “pode ser
extinto sem análise do
mérito”.

CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

ABERTURA
PARA
NEGOCIAÇÃO

Durante a reunião na última
sexta-feira (13),
a Aperam afirmou
permanecer aberta à continuidade
das negociações,
porém, a empresa
que tem o poder de
fazer as ofertas e
até o momento não
agendou uma nova
conversa.
Esperamos que
haja uma nova
proposta para os
trabalhadores analisarem. Porém, a
direção do sindicato
não tem dúvida: se
restar somente ao
trabalhador o caminho da greve, esse
vai ser o caminho a
ser trilhado.

Agendada
Audiência
no TRT/MG

F

oi agendada para o dia
14/06 a primeira
reunião de conciliação no TRT/MG
– Tribunal Regional do Trabalho
entre o METASITA
e o Sindimiva, em
face ao Dissídio
Coletivo impetrado pelo Sindicato.
Vamos tentar
chegar a um acordo e encerrar essa
Campanha Salarial
que já virou novela mexicana.

LOMAE E CRC ENGENHARIA

Trabalhadores aprovam proposta,

Encerram a Campanha Salarial e
desistem da greve

D

iante da frieza da
Lomae/CRC de iniciarem as negociações
da Campanha Salarial, os
trabalhadores decidiram dar
um ultimato: ou a Empresa
apresentava uma proposta,
ou os trabalhadores iriam à
greve!
Sob a ameaça da greve
as negociações iniciaram.
Em assembleia realizada
na última terça-feira, 17,
os trabalhadores decidiram

pela aprovação da proposta
apresentada pela Empresa.
Veja a proposta apresentada e aprovada pelos
trabalhadores:
1) REAJUSTE de 8% retroativo a novembro/2015. 2)
Abono de R$900,00. Sendo
que tanto o abono quanto
o retroativo serão pagos
em duas parcelas no mês de
junho e julho. Houve também melhorias no Plano de
Saúde e na Cesta Básica.

VAMSERVICE

Assembleia na próxima
quarta-feira, 25/05/2016
A
ASSEMBLEIA
Campanha Salarial
já foi encerrada para
os trabalhadores da PH
Transportes, LOMAE e CRC
Engenharia. Assim como
essas empresas, a Vamservice também é prestadora
de serviços à Aperam. Não
existe desculpa para os
donos da Vamservice não
darem início à Campanha

Salarial.
Será que precisaremos
aprovar início de greve,
como foi feito nas demais
empresas, para que a Vamservice saia do comodismo
e inicie as negociações?
Na quarta-feira, 25, os
trabalhadores da Vamservice também se apresentarão
à luta.

Dia: 25/05
Horários:
7h30, 13h,
15h30 e 18h

Sócios do Metasita têm 15%, 20%, 40% de desconto:
...é só apresentar a carteirinha!
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