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Resultado da reunião
com a Aperam
Silêncio, nada a declarar, nenhuma proposta a fazer

N

a sexta-feira, conforme compromisso
assumido no TRT, a
Aperam marcou reunião de
negociação com o Metasita.
Muito cordial a reunião,
porém, o que é bom, não
aconteceu!
A Empresa não fez proposta. Se limitou a ouvir a

argumentação do sindicato
e confirmou a sua presença
na reunião de mediação
que ocorrerá nesta quintafeira em Belo Horizonte.
Faltando mobilização
Durante toda a semana
que passou estivemos pela
manhã na portaria 7 e no

intervalo de refeição no
Restaurante Central.
Produzir não é o caminho para o trabalhador ser
valorizado pela Empresa.
Estamos produzindo
no limite da capacidade e
continuamos na jornada
fixa, ganhando R$5,33 por
hora e sem fechar o acordo

coletivo.
Se não mostrarmos
que fazemos falta para
a Empresa e pararmos a
produção, não há porque a
Aperam fazer proposta.
O lucro tá entrando
no bolso e ela não tem o
que reclamar. Tá faltando
mobilização.

Assembleia, dia 07/02

No próximo dia 07, sexta-feira, teremos
assembleia para analisarmos o resultado
da mediação no TRT. Havendo proposta
haverá deliberação. Não tendo proposta
vamos decidir o que fazer para forçar a
Empresa a nos valorizar.

Esperamos que os 300 companheiros que
vieram na última assembleia se multipliquem. Somos nós que geramos a produção, somos nós que fazemos o lucro. O
poder de decidir está na nossa mão.

7h30, 13h, 15h30 e 18h

“Na minha área aqui no
inox estamos sendo proibidos de colocar Kanban
amarelo. Somos obrigados a colocar o Kanban
verde quando é o caso.
Pois está faltando mão
de obra”.

JORNADA FIXA

Palestra sobre os
males provocados
à saúde do
trabalhador que
labora de zero
hora

EXPEDIENTE

Você marcou na sua
agenda a Palestra com
a Dra. Érica, no dia 13
de fevereiro às 7h30 e
15h30?
Já acertou com sua
família a participação?
A Dra. Érica, apresentará
seu estudo de Mestrado,
onde provou que o trabalho noturno provoca
profundos males à saúde
do trabalhador e que a
jornada de revezamento
é uma forma de atenuar
esses males quando o
trabalho noturno não
pode ser eliminado.
Não esqueça: Traga também sua família!
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ATÉ QUANDO...

Não faça propaganda
de quem te explora
Continuamos recebendo dos trabalhadores
a camisa roxa entregue
pela Aperam. A devolução
da camisa simboliza duas
reações dos trabalhadores.
A primeira repudiaremos a
exploração a qual estamos
sujeitos todos os dias. A
segunda, o chifre desenhado na camisa representa a
vaca, animal sagrado pelos
indianos, terra do dono da
Aperam. Respeitamos todas
as culturas e queremos que
a nossa seja respeitada. Na
Índia a sociedade é dividida em castas. Quem nasce
numa casta nela morre.
Não existe mobilidade
social. É essa cultura que
querem trazer pra gente
representada pelo animal
sagrado. A de nos conformarmos com a exploração,
como se fosse algo divino

e que nada pode fazer para
reverter essa situação.
Você pode entregar sua
camisa na sede ou nas
subsedes do Metasita ou
levá-la, ainda, na assem-

bleia de sexta-feira. Vamos
usá-la em um protesto.
Você só não pode é
fazer propaganda de quem
te explora.

Mais um exemplo de
exploração da Aperam e de
submissão dos trabalhadores

N

o inox, os companheiros que trabalham de 7h-15h,
estão tendo que retornar
ao trabalho às 19h para
cobrir o horário de intervalo de refeição. Retornam
para os seus lares às 21h,
e no outro dia, a rotina se
repete.
O gerente diz que é legal.
Mesmo se fosse, nem tudo
que é legal é moral.

O trabalhador tem que
aprender a dizer não.
No lingotamento, 17 companheiros estão fazendo
serviço que era para ser
feito por 24 trabalhadores.
No inox, a empresa prova
que não existe jornada
fixa, pois quando é do seu
interesse, o horário é alterado a “bel prazer”.

REAJA!

SINDIMIVA
Audiência de conciliação foi marcada para o dia 11 de fevereiro
O Dissídio Coletivo
impetrado pelo Metasita
contra o Sindimiva foi acatado pelo TRT. A primeira
audiência de conciliação
ocorrerá no dia 11 de fevereiro às 14h30 na sede do
TRT/MG.

Como já informamos
aos companheiros, os
donos da Emalto, Thermon,
ATF/ATA, Golden Inox e
TC Montagem insistem em
pagar uma cesta básica de
R$47,69 e um piso salarial
de R$760,20.

Vai ser triste termos que
discutirmos esses assuntos no Tribunal, mas por
outro lado será bom, pois
tornaremos público o quão
selvagem é o capitalismo
praticado nas empresas
do Vale do Aço.

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

COM A PALAVRA
O TRABALHADOR
APERAM

