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Apesar das tentativas

de

esvaziamento feitas pela Aperam

+ de 300 companheiros

compareceram à assembleia

A

Aperam fez o que
pode para que os
trabalhadores não
comparecessem à assembleia convocada pela direção do METASITA, para os
trabalhadores analisarem
o resultado da reunião de
mediação que ocorreu no
TRT/BH na última quintafeira, 23.
Mal terminou a reunião
foi enviada ordem para que
a “gerentada” parasse a

produção e informasse aos
trabalhadores que nenhuma proposta havia sido
feita durante a conciliação.
Também foi agendado
treinamento para o dia da
assembleia, começando
às 13h para quem estava
de 15h/23h e às 15h30
para os trabalhadores de
7h/15h. Mesmo com estas
manobras, mais de 300
companheiros se fizeram
presentes.

Tentativa de
esvaziamento mostra
medo da Aperam
As manobras da Aperam
para esvaziar a assembleia mostra o medo que
a empresa tem dos trabalhadores se organizarem.
A carteira de pedidos está
lotada. A empresa está
podendo escolher para
produzir produtos de maior
valor agregado. Ela sabe
que se os trabalhadores re-

Aperam ainda não
cumpriu o compromisso,
feito no TRT, de
agendar nova rodada de
negociação

solverem parar a produção,
estará perdida.
Só falta os trabalhadores tomarem consciência
da sua força.

Vamos
mostrar
nosso valor,
vamos parar
a produção.

Protesto
Vamos entregar a
camisa roxa para o
sindicato

Na assembleia foi proposto que
os trabalhadores da Aperam
Pensando bem, por que a Empresa
entreguem a camisa roxa “presenteada” pela empresa para o
iria agilizar as negociações? Os
sindicato.
trabalhadores, mesmo ganhando
Entregue a sua camisa na sede
R$5,30 a hora, laborando de turno fixo, da entidade ou para um diretor
continuam produzindo a todo vapor.
do Metasita.
ACORDA PEÃO: Para tocar o coração do Em breve será agendado o protesto.

patrão é preciso parar a produção.

JORNADA FIXA

Palestra com a Dra. Érica Lui Reinhardt,
sobre malefícios do trabalho noturno à saúde

está confirmada para o dia 13/02
do trabalhador.
A palestra será na sede do METASITA, no dia 13 de fevereiro, quando completa 7 anos de escravidão da fixação
da jornada na Aperam. Serão dois horários, às 7h30 e às
15h30.
Será enviado um convite especial aos representantes da
Aperam, que afirmam que trabalhar de jornada fixa é bom
para a saúde.

Pesquisa da Oxfam expõe desigualdade
escandalosa no planeta
Segundo a Oxfam, cerca de 3,5 bilhões de pessoas ganham, somadas as
suas rendas, o mesmo que as 85 pessoas mais ricas do mundo.
Londres - A desigualdade
mundial é tão acentuada que até a Cúpula dos
Ricos de Davos, a citou
como uma das grandes
ameaças para a economia
global. Um informe da
organização humanitária
Oxfam difundido segunda-feira, 13, ilustrou
essa realidade com uma
comparação que revela os
extremos do desequilíbrio
social em pleno século
XXI. Segundo os cálculos
da Oxfam, a metade da
população mundial – cerca
de 3,5 bilhões de pessoas
– ganham, somadas as
suas rendas, o mesmo que
as 85 pessoas mais ricas
do planeta. Esta aparente
confluência no diagnóstico entre uma ONG que
luta contra a pobreza
global e o Fórum Econômico Mundial, organizador
de Davos, termina com a
identificação do problema.

Em uma pesquisa da
empresa de consultoria
internacional PricewaterhouseCoopers, publicada quarta-feira, ficava
claro que as mil multinacionais que financiam o
Fórum de Davos defendem
que a desregulação e a
redução do déficit fiscal
são fundamentais para
lidar com os problemas
econômicos globais. No
caminho oposto, a Oxfam
pretende terminar com os
paraísos fiscais, promover
um sistema tributário progressista e salários dignos,
todas soluções rechaçadas
pelas multinacionais. A
Carta Maior conversou
com o chefe de pesquisa
da Oxfam, Ricardo Fuentes-Nieva sobre os desafios
de promover uma maior
igualdade em um mundo
globalizado.
Segundo Ricardo Fuentes-

Nieva, sete de cada dez
pessoas do mundo vivem
em um lugar mais desigual, que há 30 anos.
Desde a década de 70, a
carga tributária diminuiu
para os ricos em 29 dos 30
países onde existem dados
disponíveis. Esta é uma
política impulsionada pelo
crescente poder político
dos ricos e pelo desequilíbrio em favor das corporações na distribuição dos
lucros econômicos entre
trabalhadores e o capital.
Estamos diante de um perigo de ruptura do contrato social e de dissolução
da ideia de cidadania.
Tradução: Marco Aurélio
Weissheimer
http://www.cartamaior.
com.br/?/Editoria/
Internacional/Pesquisa-da-Oxfam-expoe-desigualdade-escandalosa-no-planeta/6/30075

“Olá companheiros, gostaríamos de dar as boas
vindas a empresa Buckman, que retorna à Aperam no lugar da Nalco.
Só queremos lembrá-los
que a nossa cobrança vai
continuar por melhorias,
pela nossa insalubridade
e periculosidade. Também
aproveitando, gostaríamos de lembrar a Buckman que não queremos
perder o que nós conquistamos com a Nalco
como:
1) Adicional de troca de
turno;
2) Hora extra a 110%;
3) Plano odontológico
e Plano de saúde nos
mesmos moldes da Nalco.
Esperamos também que a
Aperam não nos deixem
ser quarteirizados pela
Buckman. Mão-de-obra
qualificada não pode
parar, senão...”
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

CAPITALISMO

COM A PALAVRA
O TRABALHADOR

EXPEDIENTE

Toda a comunidade e em especial as companheiras e os
companheiros que trabalham na Aperam, estão convidados
para participarem da palestra com a Dra. Érica Lui Reinhardt sobre o tema: Trabalho noturno causa problemas ao sono
e à saúde.
Recentemente publicamos no boletim Sem Censura,
uma reportagem sobre sua tese de mestrado provando
que trabalhar à noite traz profundos prejuízos à saúde

