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SINDIMIVA

LOMAE

VAMSERVICE

Primeira rodada de negociação 
acontece hoje, na sede do METASITA

Hoje serão abertas as negociações visando a renovação do Acordo Coletivo 
de Trabalho, assinado entre o METASITA e a Aperam

A partir das 14 
horas, as partes se 
reunirão na sede do 

METASITA.
Se tomarmos por base a 

reunião que tivemos com o 
presidente da Aperam, não 
teremos vida fácil, o que 
não é novidade durante 
as negociações. A palavra 
de ordem do Presidente 

é economizar e atender 
as expectativas dos 
acionistas.

Contamos mais uma vez 
com a participação dos 
trabalhadores. Se entrarem 
no jogo, não há patrão 
que vença.

Vamos mostrar que 
quem faz a produção, 
exige valorização.

Tivemos a primeira 
reunião com os 
representantes do 
Sindimiva (Sindicato 
que representa os 
patrões no Vale 
do Aço). Eles se 
comprometeram em 
seguir o calendário 
proposto por nós, 
porém disseram que 
ainda não tem uma 
contraproposta a fazer, 
pois estão estudando 
o cenário.
Está agendada para o 
dia 10/10 a próxima 
rodada de negociação.

A Vamservice é 
a única empresa 
que ainda não se 
manifestou sobre as 
negociações.

Ontem, juntamente com o Sinttrocel, tivemos 
a primeira reunião com a Lomae. 
Ficou definida a manutenção do calendário de 
reunião proposto pelo Metasita. A Empresa 
não apresentou contraproposta, mas está 
estudando a nossa pauta.
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Expediente

COM A PALAVRA O 
TRABALHADOR
APERAM - PME Quem ganhou e quem 

perdeu com as eleições 

ELEIÇÕES 2012

Se analisarmos os 
resultados das 
eleições municipais 

que acabaram de 
acontecer, podemos afirmar 
que o PT, em número 
de votos, e o PSB, com 
crescimento percentual de 
prefeituras administradas, 
foram os grandes 
vencedores no pleito. 

A vitória do PT se 
tornou mais significativa 
pois a imprensa burguesa, 
via  noticiários do 
julgamento do “mensalão”, 
fez campanha aberta 
contra o Partido.

O PT conquistou 14% 
mais de prefeituras do que 
em 2008; superou o PMDB 
nas urnas, e se tornou o 
partido mais  votado do 
Brasil: 17,3 milhões de 
votos, 4% acima de 2008. 
Seu rival, o PSDB  perdeu 

4%. Em segundo lugar: o 
PT ganhou 627 prefeituras 
(14% mais que em 2008) e 
disputa o 2º turno em seis 
das maiores cidades do país. 

O maior perdedor foi o 
DEM que viu as prefeituras 
que comandam, cairem 
pela metade.

PT
No Vale o Aço o grande 

vitorioso foi o PT, que 
comandará as prefeituras 
de Santana do Paraíso, 
Ipatinga, Cel. Fabriciano e 
Timóteo. Pela primeira vez 
o PT comandará junto as 
principais cidades do Vale.

Derrota
O grande derrotado 

por aqui foi o senador 
Aécio Neves, que viu seu 
interlocutor Alexandre 
Silveira não conseguir 

emplacar nenhum de seus 
candidatos.

METASITA
A direção do METASITA, 

em sua grande maioria, 
apoiou os candidatos 
petistas no Vale do Aço. 
Esperamos que o poder 
público municipal esteja a 
serviço dos trabalhadores.

Vereadores
Ficamos felizes com a 

vitória do companheiro 
Binha. O resultado foi fruto 
do belo trabalho frente a 
associação de moradores 
que ele faz. Porém, 
poderíamos ter feito outro 
vereador. Fica a lição! 

Também contribuímos 
na vitória do Vespa, 
companheiro de todas as 
horas.

Em Coronel Fabriciano 
contribuímos na eleição do 
Marcos da Luz e do Serjão 
do Casib.

“Gostaria de deixar 
aqui meu manifesto 
em relação ao PME e 
gostaria que chegasse 
até os demais diretores 
do Sindicato, e fizesse 
parte das negociações 
do Acordo Coletivo de 
2012.
Nos deixa indignado 
a forma de como a 
empresa tenta nos 
motivar pagando um 
PME que de forma 
desigual, bonifica 
os empregados. Não 
quero que, com isso, 
sejam retirados os 
benefícios, mas que 
sejam distribuídos  de 
maneira igual. Um 
exemplo, é que o PME 
do nível operacional 
dar 20%, e de setores 
administrativos, sempre 
dar 50%. Isto é uma 
injustiça, e precisa ser 
revisto”.

APERAM apresenta 
resultados do 2º trimestre

RESULTADOS DA APERAM

Reunião ocorrida na 
quarta-feira, dia 03, 
a Aperam apresentou 

aos representantes dos 
trabalhadores na Comissão 
de PLR, os resultados do 
segundo trimestre. Os 
números serão mostrados 
aos trabalhadores na 
primeira assembleia que 
tivermos. Porém, se o ano 
tivesse fechado hoje, a 

pontuação seria de 92,9 
com pagamento da PLR de 
R$ 3.257,00 (fixo) + 40% 
do salário.


