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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

Encher a casa 
é a nossa meta para aprovação da pauta

A Aperam possui aproxima-
damente 2.400  trabalha-
dores, portanto, a pauta só 
será levada para apreciação 
da empresa se obtivermos 
casa cheia, ou seja, com-

parecimento expressivo dos 
companheiros na assem-
bleia.

Na primeira assembleia 
tivemos apenas 47 trabalha-
dores assinando a lista de 

presença. Essa foi cancelada. 
Na segunda participaram 

147 trabalhadores. 
Também cancelada! 
Novamente, pedimos 1 

milhão de desculpas a esses 

CAMPANHA SALARIAL 2015-2016

Nova assembleia dia 18/09 (6ªfeira)
às 07:30, 13:00, 15:30 e 18:00

guerreiros que participaram 
das assembleias, mas não po-
demos deixar que alguns usem 
vocês como burros de carga, 
deixando que carreguem toda 
a responsabilidade sozinhos. 

APERAM

VAMSERVICE SANKYU
Nova assembleia dia 

16/09 (4ªfeira)
nos mesmos horários 

07:30, 13:00, 15:30 e 18:00

Assembleia
16/09 (4ªfeira) às 18:00

Novamente a direção do 
Metasita está convocando os 
trabalhadores da Vamservice 
para aprovação da Pauta de 

Reivindicações.
A decisão é da companhei-
rada!
Participe!

Nesta quarta-feira às 18h 
tem assembleia para os 
trabalhadores da Sankyu.
Se tem proposta, tem as-
sembleia!
Os trabalhadores irão ana-

lisar e deliberar se apro-
vam ou não a proposta da 
empresa.
A decisão é sua!
Não deixe que, outro decida 
por você.
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EXPEDIENTE

InSAlubrIdAdE
Como anda o levantamento 
ambiental na sua área? O 
ruído, o calor, a poeira, a 
vibração, os produtos tóxi-
cos, entre outros agentes 
nocivos à saúde, que você 
está exposto, garante a sua 
aposentadoria especial. 
O Sindicato não participa 
do levantamento da carac-
terização básica (Descrição 
de todas as atividades que 
você exerce), formação do 
G.H.E. (Grupo Homogênio 
de Exposição). Os repre-
sentantes do sindicato 
somente acompanham a 
calibragem inicial e final e 
o monitoramento realizado. 
Após o final dos trabalhos, 
os aparelhos são recolhidos 
por uma empresa contratada 
e seu descarregamento e      
relatório dos resultados é de 
responsabilidade da Aperam 
e da empresa contratada.

VoCê teM ALguM MotIVo 
PARA PARtICIPAR dAS ASSeMbLeIAS?

Esses são apenas alguns pontos que estamos 
reivindicando para campanha salarial 

2015/2016, 
e o caminho em busca do que almejamos se inicia com a 

sua participação nas assembleias.

A velocidade a qual iremos caminhar também depende 
da sua participação nas assembleias.

E quando iremos alcançar a vitória 
que merecemos, também dependerá 

SAlárIo
Segundo o DIEESE, o 
salário mínimo digno 
para uma família viver 
bem é de R$3.325,37. E 
você, recebe um salário 
igual ou superior a 
esse? Mas esse salário é 
para trabalhadores com 
apenas uma função, e 
você que possui duas, 
três  funções, também 
recebe em dobro ou o 
triplo? 
A empresa quando diz 
que você possui um 
ótimo salário, porém, 
gasta mal, você também 
pensa assim?

CArTão 
AlIMEnTAção 
(CESTA báSICA)
A maioria das empresas  
fornecem o cartão 
alimentação para seus 
empregados.
Das  empresas onde o 
Metasita representa os 
trabalhadores, apenas os 
companheiros da  Aperam, 
não usufruem desse 
benefício.
Segundo pesquisas do 
DIEESE, a cesta básica 
ideal para família brasileira 
de 04 pessoas, é de 
R$345,02. Então, você 
gostaria de usufruir desse 
benefício também?

rETorno 
dE férIAS
Quanto você recebe de 
retorno de férias? Essa 
conquista só foi adquirida 
após vários dias de greve. 
Você acha justo alguns 
receberem 95% de seus 
salários ao retornarem ao 
trabalho após gozarem 
férias e você apenas 50%? 
Ou você, não se sente me-
recedor também de partici-
par dessa conquista?

JornAdA dE 
TrAbAlho
Turno fixo, essa escravidão 
já está implantada há 8 
anos. Temos que dar uma 
basta.
Temos várias tabelas para 
apresentar.


