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O s trabalhado-
res da Ape-
ram, durante 

os dias 22, 23, e 24 
de julho de 2020, 
quarta, quinta e sex-
ta-feira, respectiva-
mente,  participaram 
de uma Assembleia 
virtual, feita através 
de uma enquete 
eletrônica na ferra-
menta “Formulários 
Google”, onde cada 
trabalhador, confor-
me e-mail fornecido 
pela empresa, re-
cebeu a íntegra das 
propostas contendo 
os Aditivos aos Acor-
dos Coletivos Emer-
genciais aprovados 
no mês de maio 
deste ano, visando 
a continuidade das 
condições de traba-
lho emergencias e 
temporárias confor-
me Lei 14.020/2020. 
 
Às 15 horas desta 

sexta-feira, dia 24 de 
maio de 2020, o pro-
cesso foi encerrado, 
e após a apuração 
ficou deliberado pe-
los trabalhadores da 
Aperam pela APRO-
VAÇÃO da proposta.

Ao final, 683 traba-
lhadores participa-
ram da votação, com 
o seguinte resultado: 

Trabalhadores da Aperam 
APROVAM a continuidade das Condições de 

Trabalho Emergenciais e Temporárias
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641 (93,9%) SIM 

42 (6,1%)   NÃO

Em tempos de pandemia, 
todo cuidado é pouco.

Na maioria das vezes, o 
descaso ou a ignorância 
mata mais do que a própria 
doença.

O que se percebe, com 
uma boa parte dos tra-
balhadores que estão 
dentro da usina é que, por 
serem obrigados a cumprir 
ordens, dentro da empresa 

usam a máscara da forma 
correta e o tempo todo.

Porém, alguns, ao por os 
pés da portaria pra fora, 
muda a máscara para o 
pescoço, para a bolsa, pen-
dura em uma das orelhas, 
e frequenta locais públicos 
como se a doença existisse 
somente dentro da usina. 

Companheiro/a, cuide de 
você e de sua família!


