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*** NEgoCIAção CoNtINuA HojE ***
Hoje, 04/11/2016, voltamos a nos reunir com a Aperam. 

Nosso objetivo é que as negociações aconteçam de forma mais rápida este ano. 
Ninguém aguenta 08 meses de negociação. Acreditamos que ao final desta reunião, 

teremos uma proposta a ser levada à apreciação dos trabalhadores. 

Para você 
a Aperam está em crise?
A resposta que o 
trabalhador der 
a esta pergunta, 
é a chave da 
campanha 
salarial. 

Para encontrarmos 
a melhor resposta 
à pergunta acima, 

temos que responder 
algumas outras.

1) COMO ANDA A 
PRODuçãO DA SuA áREA? 

2) OS EquIPAMENTOS 
ESTãO RODANDO 
NORMAlMENTE Ou ESTãO 
FICANDO OCIOSOS? 

3) E VOCê, TEM FICADO 
MuITO TEMPO à TOA 
DENTRO DA uSINA? Ou A 
ROTINA DO SEu TRAbAlhO 
é PRODuzIR E PRODuzIR? 

4) A áREA DE ExPEDIçãO 
DA APERAM ESTá àS 
MOSCAS Ou TODOS OS DIAS 
VEMOS CARRETAS E VAgõES 

SENDO CARREgADOS 
DE PRODuTOS quE 
PRODuzIMOS?

Se as respostas à essas 
perguntas forem sim, a 
Aperam está em crise, e 
nós teremos que com-
preender que a empresa 
não tem como atender as 
nossas reivindicações.

 Mas, se a resposta 
for um não, qualquer 
argumento utilizado pela 
Aperam para negar nossas 
reivindicações não passa 
de reles desculpa.

O QUE 
FALTA ENTÃO?

O que faz uma empresa 
atender as reivindicações 
dos trabalhadores é a gre-
ve, onde a produção pára 
e o lucro não acontece, 
ou a tentativa da empresa 

evitar a greve. 
Se o patrão perceber 

que os trabalhadores estão 
desmobilizados, não estão 
questionando a realidade 
dentro da fábrica, nem as 
condições de vida e traba-
lho, ou até mesmo, que os 
trabalhadores estão satis-
feitos, não existe motivo 
para a empresa atender 
qualquer reivindicação dos 
trabalhadores. Se o lucro 
não está em risco, não 
existe razão para ampliar 
os direitos dos trabalha-
dores. 

O QUE EsTá 
AcONTEcENdO cOm 
O TrAbALhAdOr 
ENTÃO?

Temos certeza que a 
resposta à 1ª pergun-
ta: “Se Aperam está em 
crise?” É que estamos 
trabalhando e produzin-

do como sempre. Muito! 
Então cabe aos trabalha-
dores responderem mais 2 
outras perguntas:

1)ESTAMOS SATiSfEiTOS 
cOM OS SAláriOS, cOM 
AS cONdiçõES dE TrAbA-
lHO, pOr ExEMplO: cOM 
A jOrNAdA? E pOr iSTO 
NãO vEMOS MOTivO pArA 
NOS MObilizAr?

2)ESTAMOS AcOMOdAdOS, 
MESMO quE iNSATiSfEiTOS, 
ESpErANdO quE AlguÉM 
fAçA SOziNHO O quE É 
dE rESpONSAbilidAdE dE 
TOdOS rEAlizArEM?

responder essas per-
guntas é essencial para 
definirmos o resultado 
desta negociação!

Mas, tem uma coisa 
que não podemos nos 
esquecer nunca: que 
só existe um caminho: 
cAmiNhArmOs jUNTOs!
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EXPEDIENTE

MEtASItA X VAMSERVICE

DESAPoSENtAção

Primeira reunião de 
negociação aconteceu ontem
Ontem, ocorreu a 1ª 
reunião de negociação 
entre  a direção do 
METASiTA  e a vamservice 
Serviços. Até o 
fechamento desta edição 
do Sem censura a reunião 
não havia sido encerrada.

por isto, não estamos 
dando detalhes da mesma.
porém, enviamos o 
resultado no celular dos 
companheiros que têm o 
seu número cadastrado 
junto à secretária do 
Sindicato.

O casuísmo do sTF e o perigo da 
conveniência com o Executivo

(...) caro leitor, a 
decisão do STf de 7 
votos a favor e 4 contra 
a desaposentação mostra 
o quanto a decisão é 
recheada de pragmatismo, 
sobretudo, por diferentes 
interpretações do tema. 
Mas, algo é certo e 
todos os analistas que 
ouvi foram unânimes 
em dizer que a decisão 
foi influenciada pela 
“incapacidade” (aspas e 
negrito feito pelo Metasita), 
da previdência de arcar 
com um desembolso da 
ordem de mais de 70 
bilhões de reais (...) (só 
chegaria a este valor 
se todos as pessoas 
que entrassem com o 
processo conseguissem 
se aposentar pelo teto, 

o que não aconteceria) 
(comentário pelo Metasita).

A decisão do STf vai 
para uma linha muito 
perigosa. Ele observa 
a incapacidade do réu 
de cumprir a pena e 
acomoda a decisão 
punindo a vítima. É como 
se alguém assassinasse 
um parente seu e fosse 
arrimo de família (tivesse 
7 filhos para cuidar, 
uma mãe doente, um 
sogro paraplégico...) e os 
jurados e juiz optassem 
por não puni-lo com a 
reclusão para que possa 
continuar trabalhando 
para o sustento dos seus. 
É como alguém roubasse 
algo de você, o salário do 
mês, mas como passa por 

dificuldades financeiras 
e se não pagar o banco, 
este viesse a recolher 
seus bens, a sentença 
fosse para que você pegue 
o restante que tem nos 
bolsos e entregue a ele.

Essa conduta dos 
ministros do STf é 
perigosa e pode levar a 
outras na mesma linha, 
na medida que o governo 
não consegue resolver 
seus problemas de 
gestão. Se esta crise está 
instalada, uma coisa é 
certa: os desaposentados 
não têm nenhuma culpa. 
Assim como os demais 
segmentos da sociedade 
brasileira. (...) ronaldo 
Soares. fonte http://
www.diariodoaco.com.br/

REAjuStE No 
PREço Do Aço

Usiminas 
vê espaço 
para novo 
aumento de 
preço de aço 
no Brasil 
nos próximos 
meses
SãO pAulO (reuters: 
28/10/16) A usiminas 
avalia que um novo 
reajuste nos preços 
do aço vendido no 
brasil poderá ocorrer 
nos próximos dois a 
três meses, depois de 
reajustes acumulados 
neste ano de cerca de 
35 por cento, afirmou 
o diretor comercial 
da siderúrgica, Sérgio 
leite, nesta sexta-feira.
Segundo o executivo, 
a diferença de preços 
do aço plano entre 
o mercado interno e 
externo (conhecida 
como prêmio) está 
entre 8 e 12 por cento 
depois que a empresa 
começou a implementar 
nesta sexta-feira um 
reajuste no brasil 
de 5 por cento. “A 
expectativa é que haja 
um crescimento nos 
preços internacionais 
nos próximos meses. 
Havendo isso, o 
prêmio volta à faixa de 
equilíbrio (de 5 a 10 por 
cento) o que pode abrir 
espaço para um novo 
movimento” de aumento 
de preços no brasil, 
disse leite durante 
teleconferência com 
analistas do setor. informações: 3849-9113/9117


