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CAMPANHA SALARIAL 2013-2014

Na terça tem Negociação 

e na quinta-feira assembleia

Representantes dos 
trabalhadores e da 
Aperam voltam a se 
reunir na próxima 
terça-feira, dia 12, 
às 14 horas, para 
mais uma rodada de 
negociação.

Os trabalhadores pre-
sentes na assem-

bleia convocada para o 
dia 30/10, rejeitaram a 
proposta de reajuste de 
5,5% e manutenção do 
acordo atual feita pela 
Empresa. 

Em reunião no dia 31, 

os representantes dos 
trabalhadores apresen-
taram a contraproposta 
aprovada na assembleia:  
ganho real de 7%, abono 
de R$2.500,00 e manu-
tenção das demais cláusu-
las da pauta encaminhada 
pelos trabalhadores.

VOCÊ TÁ 
LEMBRANDO QUE DIA 12 
TEM NOVA RODADA DE 

NEGOCIAÇÃO?

AssembleiA 
na quinta-
feira dia 14

A “bola da vez” está 
com a Aperam, e, pelo 
tempo que tiveram para 
analisar nossa proposta, 
a expectativa é que uma 
nova contraproposta seja 
apresentada para ser 
levada à apreciação dos 
trabalhadores.

Se tem proposta, tem assembleia. 
Por isto, estamos convocando todos os companheiros que trabalham na Aperam e que são da base do METASITA, para 
assembleia na quinta-feira, dia 14 para analisarem e deliberarem sobre a proposta que será apresentada pela empresa 

na rodada de negociação do dia 12.

HORÁRiOs:
7H30, 13H, 

15H30 e 18H
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Como andam 
as outras 

negociações

ACIDENTE FATAL - USIMINAS

Aperam quer uma 
negociação rápida e rasteira. 
E os trabalhadores o que 
querem?

A Aperam já deixou 
claro: Quer uma 
negociação rápida, 
sem as delongas das 
negociações de 2012 e 
2011. 

Pela primeira contra-
proposta apresentada, 

ela também quer uma 
negociação rasteira, baixa. 

Reposição da inflação e 
mais nada.
E os trabalhadores o que 
querem?

Se formos analisar 
a partir da presença na 
última assembleia,  pode-
ríamos dizer que a grande 
maioria, que não compare-
ceu, não querem nada. 

A empresa fez uma 
proposta baixa. 

A presença na assem-

bleia é pequena porque 
o trabalhador acha que 
não vale a pena participar 
se a proposta é ruim. Os 
presentes recusaram a pro-
posta apresentada. Como a 
presença na assembleia foi 
pequena a nova proposta 
apresentada pela empresa 
também poderá ser baixa. 

O ciclo vicioso se repete. 
A negociação vira uma 

novela. Já isto antes.

FIEMG quer 
banco de 
horas e 
negociação 
emperra

Na primeira rodada de 
negociação realizada no 
dia 03/10 na FIEMG, foi 
apresentado sua primeira 
e única proposta para 
renovação da Convenção 
Coletiva. Reajuste de 
5,9% para um INPC de 
5,89%.
A FIEMG ainda propôs a 
instituição do Banco de 
horas. Não deu outra. A 
negociação emperrou! 
Na quinta-feira, 07/11 
ocorreu uma reunião de 
mediação na Superin-
tendência Regional do 
Trabalho em BH. 
Como resultado do 
debate feito durante 
a mediação, as partes 
voltarão a se reunir dia 
19/11 na sede da FIEMG, 
onde a expectativa é 
que os patrões respei-
tem os trabalhadores e 
façam uma proposta com 
ganho real e sem banco 
de horas.

Trabalhador morre dentro
da Usiminas

Mais um trabalhador é 
sacrificado pelo capital em 
nome do lucro. Na aciaria 
II da Usiminas, o cabo 
que sustentava o moitão 
de uma das pontes rolan-
tes rompeu matando um 
trabalhador de apenas 22 
anos de idade, e 4 anos de 
empresa. Os cabos ainda 
atingiram outros trabalha-
dores.

Somos solidários aos 
familiares e companheiros 

que trabalham na Usimi-
nas. Um cabo não rompe 
fácil. 

A busca do lucro às 
custas de economia, acaba 
custando a vida dos que 
produzem. 

Esperamos que seja 
feita uma apuração pelos 
órgãos competentes, e os 
responsáveis pela morte de 
mais um trabalhador sejam 
punidos ao rigor da lei.

SINDIMIVA

Os trabalhadores, cujo 
os patrões se fazem repre-
sentar pelo SINDIMIVA, 
tiveram que aguardar até o 
dia 11/11 para que acon-
tecesse a 1ª reunião de 
negociação. Esperávamos 

Patrões fazem provocação aos trabalhadores. 

Reajuste de 4,5%
que o tempo servisse para 
que a patronal mostrasse 
respeito para com os tra-
balhadores; que a negocia-
ção não vire uma novela 
mexicana, como foi nos 
últimos anos.

Mas não foi o que acon-
teceu! Para uma inflação de 
5,7% propuseram um rea-
juste de 4,5%, e ainda por 
cima, sem incidir sobre PLR, 
Piso Salarial e Cesta Básica. 
É ou não é, uma provocação 

aos trabalhadores? Na quar-
ta-feira, dia 20/11, vamos 
realizar uma assembleia 
para devolver a provocação 
aos patrões. Na quinta-fei-
ra, dia 21/11 temos nova 
rodada de negociação.

APERAM
Constantemente 

recebemos denún-
cias das más con-
dições dos equipa-
mentos e da falta de 
manutenção.

Será que vai ser 
preciso alguém 
morrer dentro da 
Aperam?

Se você ver algo 
de errado, denuncie. 
Se possível, tire uma 
foto e nos envie 
para entregarmos ao 
Ministério  Público 
do Trabalho.


