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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

APERAM
COM A PALAVRA O 
TRABALHADOR

Vai começar a 
Campanha Salarial 2015/2016

A direção do METASITA 
já iniciou os debates pre-
paratórios para a campa-
nha salarial 2015/2016. 

Se nos anos anteriores as 
negociações duram uma 

eternidade, dá pra imaginar 
como será este ano com toda 

turbulência econômica e po-
lítica pela qual o Brasil está 
passando.

Nossa preocupação maior 
nem é esta. Para nós o que 
garante o sucesso ou não da 
Campanha Salarial é a partici-
pação dos trabalhadores. E se 
levarmos em conta o que acon-

teceu na última campanha 
salarial temos muitos motivos 
para nos preocupar.

Não tem como termos uma 
campanha salarial vitoriosa 
sem o comprometimento dos 
trabalhadores. 

Não tem conquistas sem 
casa cheia. 

“Toda vez que vamos a um médico 
ou pegamos uma receita temos uma 
notícia desagradável.  Às vezes che-
gamos para marcar uma consulta, 
perguntamos se tem vaga e quando 
declaramos que nosso convênio é 
da Aperam, de repente a vaga some. 
Temos uma cesta de medicamento 
que só esvazia. Agora pasmem, tem 
até controle da quantidade de remé-
dio que podemos usar. Não é mais o 
médico que determina a quantidade 
de remédio que precisamos de tomar 

é a e-Pharma. Por exemplo, você faz 
uma cirurgia, precisa de um antico-
agulante durante  30 dias, conforme 
receitou o médico responsável 
pela cirurgia, mas, se a e-pharma 
falar que  10 dias são suficien-
tes? Os outros 20 dias é por sua 
conta sem participação da Ape-
ram. Bem, se é a e-Pharma que 
decide, não precisa de médico. 
Só que a empresa não te dá um  
documento dizendo que somente 
10 dias de medicamento são sufi-

cientes para que você possa, por 
exemplo, processar o médico que 
está fazendo com que tomemos 
medicamentos sem necessidade.  
Ou será que o critério não é o da 
necessidade do paciente, mas, 
simplesmente redução de cus-
tos, mesmo que seja às custas do 
comprometimento da saúde e da 
vida dos trabalhadores  e depen-
dentes. Afinal, na Aperam  tudo 
se resume a lucro e todos não 
passamos de matéria-prima”. 

Estão acabando com nossa 
assistência à saúde e não reagimos.
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EXPEDIENTE

Esses companheiros já são candidatos.
Neles você pode confiar!

APERAM/CIPA

Quem vota fortalece
A cada ano os números de tra-

balhadores que participam 
do processo eleitoral da CIPA 

diminui. A ausência de compareci-
mento às urnas só contribui com o 
propósito de enfraquecimento do 
papel da CIPA. Isto só interessa à 
Aperam.
A CIPA tem poder de ajudar a 
construir um ambiente seguro de 
trabalho. É papel dos  cipeiros 
representantes dos trabalhadores  
observar e relatar as condições de 
risco nos ambientes de trabalho e 

solicitar medidas para re-
duzir, até eliminar os riscos 
existentes e/ou neutralizar 
os mesmos...”Sua missão é, 
portanto, a preservação da 
saúde e integridade física 
dos trabalhadores”. 
A Aperam já faz  o que 
pode para diminuir este 
papel e quando você deixa 
de votar está fazendo o 
jogo da empresa. No final 
quem paga é você mesmo e 
pode lhe sair caro. 


