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Se é bom para o Patrão, é ruim pra você!

CAMPANHA 
SALARIAL 
2019/2020

Poluição
Todos os dias são lançados no meio 
ambiente poluentes visíveis e invisíveis, 
prejudiciais a trabalhadores 
e população de Timóteo

Há muito tempo 
a poluição era 
um símbolo de 
desenvolvimento. 

Onde havia uma 
chaminé havia 
uma fábrica e 

com ela chegava a 
modernidade. O meio 
ambiente era uma 
preocupação para o 
futuro.

Ainda bem que isso 
foi há muito tempo. A 
poluição é símbolo da 
falta de compromisso 
e comprometimento 
com a vida. O lucro 
justifica tudo! Só que 
aquele futuro, no início 
da industrialização, já 
chegou e já estamos 
pagando o preço de 
transformarmos o meio 
ambiente em riqueza. 
O que falta ainda é a 
consciência dos patrões 

de que ao afetar o 
meio ambiente estamos 
destruindo a vida, 
inclusive deles.

APERAM
Em Timóteo, as 

comunidades em torno 
da Usina sentem na 
pele isso todos os dias 
e palavras bonitas não 
escondem esse fato. 
Apesar de dizer que o 
meio ambiente é parte 
inegociável, a Aperam 
continua jogando o NOX 
da Laminação a Frio, o 
pó vermelho da Aciaria. 
Já na Reução (PMP) 
misturam-se vários 
agentes, pois são mais 
de 10 tipos de minérios, 
onde predomina um 
dos maiores agentes 
agressores que é a 
SÍLICA sem contar a 
poeira do carvão. 

O filtro dessa poluição 
toda é o nosso pulmão. 

Mas a tecnologia  que 
a Aperam se nega a 
usar para combater 
a poluição pode 
ser usada no dia a 
dia para registrar 
todas as agressões 
ambientais que a 
empresa comete 
agredindo a vida 
dos trabalhadores e 
comunidade.

EM tEMPo
Nosso apoio à luta 

dos companheiros 
da Associação 
dos Moradores do 
Bairro Vila dos 
Técnicos/Timóteo 
que querem que o 
Ministério Público 
de Timóteo exija as 
mesmas providências 
da Aperam que o 
Ministério Público 
de Ipatinga está 
exigindo da Usiminas.

Representantes 
da Aperam 
adiam reunião 
de negociação 
para a próxima 
semana

A terceira reunião 
de negociação para 
renovação do ACT entre 
a diretoria do Metasita e 
a Aperam, que ocorreria 
no dia 30/10/2019, na 
última hora foi adiada 
pelos representantes da 
Aperam.

A proxima reunião 
ficou para o dia 
06/11/2019, às 10 
horas. 

Esperamos que o 
adiamento seja por uma 
justa causa: apresentar 
uma contraproposta que 
seja digna de ser levada 
em Assembleia, para os 
trabalhadores decidirem 
se aceitam ou não. 

Como vimos nas 
outras negociações 
já tem reajuste 
salarial, abono  e 
manutenção dos direitos 
conquistados. Outra 
percepção que há, é 
que, com a inflação 
baixa, fica mais fácil da 
empresa conceder ganho 
real. Apesar de todas 
dificuldades colocadas, 
o que se percebe 
dentro da fábrica são 
os companheiros/as 
trabalhando, e muito, 
mesmo com condições 
adversas impostas pelo 
capital.

APERAM
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Como andam as 
negociações Brasil afora
USIMINAS 
 
100% do INPC 
Reajuste de 100% 
do INPC (índice 
acumulado no período 
de novembro/2018 a 
outubro/2019), a partir 
de 1º de novembro, 
sobre os salários de 
outubro/2019, para 

Metalúrgicos de João Monlevade

ARCELoR MIttAL
 
Proposta dos trabalhadores:
Reajuste: 6,4%
ABoNo: R$1.700,00

Proposta da empresa:
Reajuste: 1,5%

Nova reunião dia: 01/11/2019

Metalúrgicos 

BH/Contagem

Reajuste:3,5% 
Abono: R$650,00 
Piso salarial: R$1.259,40.

Mais de 80 cláusulas sociais já foram
renovadas, o que representa 
a garantia de vários direitos 
conquistados. 

CAMPANHA SALARIAL 2019/2020

      FALA 
CoMPANHEIRo

colaboradores com 
remuneração até R$ 10 
mil. Para colaboradores 
com remuneração 
superior a R$ 10 mil, 
reajuste de 100% do 
INPC sobre R$ 10 mil 
 
R$ 1.650 
Abono linear para 
colaboradores com 
remuneração até R$ 10 

mil. O valor será pago 
em até 6 dias úteis após 
assinatura do acordo. 
 
20 dias de retorno de 
férias 
Benefício que 
corresponde a um ganho 
real de 5,13% 
 

Manutenção das demais 
cláusulas do Acordo 
atual

JUNTOS SOMOS + FORTES

CoNENGE
Sindicato, nos 
ajude pelo amor de 
Deus!

Estamos sem:
1) Plano de Saúde
2) Cesta Básica
3) Vale Transporte

25/10/2019
Dia Da Democracia 

Nesta data, 
lembramos que a 

democracia é um alicerce 
pelo qual é preciso 
lutar diariamente. Sem 
decisões coletivas 
e poder popular, 
nada sobra senão 
o autoritarismo, 
a repressão e o 
cerceamento às 
liberdades de expressão 
e de pensamento.
A democracia é um 
direito e lutar por ela em 
tempos de ameaças é 
um dever!


