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Privatização da Acesita
20 anos se passaram. 

O que mudou?
Alguns que estão 
na empresa devem 
se lembrar, a 
maioria não.

O dia que bateram 
o martelo 
“entregando” 

a única empresa da 
América Latina que 
fabrica aços inoxidáveis, 
foi exatamente em 
22/10/1992.
De nossa parte, 
demonstramos e 
prevíamos que tempos 
ruins aproximavam 
da cidade de Timóteo, 
dos seus moradores e 
da região do Vale do 
Aço. Demos um longo e 
caloroso abraço na usina. 
Trabalhadores e sociedade, 

juntos em um simbolismo 
que demonstrou todo 
calor humano existente 
na cidade anti à frieza 
dos donos 
do capital 
selvagem.

Brumer, 
indicado 
pelos 
gananciosos 
de plantão,  
avaliado pelo 
empresariado 
como um 
executivo de 
sucesso, foi 
o dono do 
chicote.

Para nós, e para a 
comunidade, o capataz 
imperdoável que acionou 
a guilhotina em 2.000 
pais de família. Guilhotina 
coletiva.

Aposto que a avaliação 
que eles fazem, os homens 
que gostam de tutu, não 
o comestível, é que foi 

um sucesso a 
privatização. 
Propiciou que 
a empresa 
ficasse 
produtiva; 
que o 
enxugamento 
da “máquina” 
foi a solução; 
que o cenário 
mundial 
exigia ações 
drásticas e 

imprescindíveis. 
Para os pobres mortais, 

a privatização trouxe 
trevas e ranger de dentes. 

Hoje, para os homens 
que ficaram com a 

tarefa de apagar as 
luzes, só a choradeira e 
descontrole quanto aos 
acontecimentos existentes 
no interior da usina.

Para os saudosistas, é 
lembrar-se de um tempo 
onde ir trabalhar, a pé 
ou de bicicleta, dava 
prazer. Havia uma família 
que ficava em casa, e 
outra família que iríamos 
encontrar no nosso local 
de trabalho. 

Para nós, é um 
momento de reflexão. 
Momento de repensar 
nossas ações que 
irão fazer com que o 
resgate da dignidade e 
o nascimento de novas 
esperanças, é a certeza de 
que um futuro melhor só 
depende do que a gente 
fizer hoje.

Havia uma 
família que 

ficava em casa, 
e outra família 

que iríamos 
encontrar no 
nosso local de 

trabalho.

SANKYU
Trabalhadores rejeitam proposta de pagamento de PLR

Em assembleia 
realizada na 
última quinta-

feira, dia 11, às 18h 
na sede do METASITA, 
os trabalhadores da 
Sankyu, após analisarem 
a proposta apresentada 

pela empresa aos 
representantes dos 
trabalhadores na 
negociação da PLR 2012, 
decidiram pela sua 
rejeição.

A vontade dos 
trabalhadores  foi 

comunicada à Sankyu  
e uma nova rodada de 
negociação aconteceu 
ontem, terça-feira ficando 
pendente definição de 
uma nova reunião para 
fechamento do valor da 
PLR.
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COM A PALAVRA O 
TRABALHADOR
APERAM
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REsultado  negociação - fem

CAMPANHA SALARIAL - 2012/2013 - APERAM

Na reunião desta quinta-feira,  
25, empresa apresentará sua 
contraproposta

Voltaremos a 
reunir com os 
representantes da 

Aperam nesta quinta-
feira, 25, às 14h para 
mais uma rodada de 
negociação. O debate 
sobre a visão que as 
partes têm sobre o cenário 
negocial já foi feito. 

Cabe agora a 
apresentação da 
contraproposta da Aperam 
às reivindicações dos 
trabalhadores. 

AssembleiA
Convocamos todos 

os companheiros que 
trabalham na Aperam 
sócios do METASITA  e 
não sócios, mas, cujo 
Imposto Sindical tenha 

sido descontado em 
favor da Entidade para 
uma assembleia a ser 
realizada na próxima 
quarta-feira, 31, às 
7h30, 13h, 15h30 e às 18 
horas, para analisarem a 
contraproposta da Aperam 
às reivindicações dos 
trabalhadores.

HorA de entrAr
no jogo

Os trabalhadores já 
estavam convocados, mas só 
podiam assistir o jogo, que 
estava restrito às reuniões. 
A partir do momento em 
que a Empresa apresenta 
sua contraproposta, os 
trabalhadores se tornam 
titulares da partida. Eles 
decidem!

Quarta-feira, 
31, às 7h30, 
13h, 15h30 e 
às 18 horas, 

para analisar a 
contraproposta 

da Aperam

Assembleia

“Estamos em época 
de negociação e 
queria denunciar o 
descaso que estamos 
sofrendo em toda a 
usina, especialmente 
na aciaria. O RH e 
nossos administradores 
insistem em dizer 
que trabalhamos em 
uma das melhores 
empresas do país. Mas, 
como pode acontecer 
isso, si nem nossos 
banheiros estão sendo 
lavados. Antigamente  
o banheiro era lavado 
de dois em dois dias, o 
que já era pouco, para 
uma área que só no 
turno movimenta mais 
de 30 companheiros. 
Isso o banheiro da 
manutenção, tirando 
os companheiros 
das terceirizadas 
e os analistas do 
lingotamento. Esta 
semana os macacões, 
que são lavados pela 
“Zumm lavanderia”, 
dos nossos amigos 
mecânicos nem foram 
recolhidos para serem 
lavados. Eles estão 
trabalhando com 
macacões sujos. Fora 
as salas e cabines dos 
equipamentos que estão 
uma poeira só”. 

Vamservice

Primeira rodada 
de negociação 
acontece hoje
Teremos a 1ª rodada 
de negociação, visando 
a renovação do 
Acordo Coletivo com a 
Vamservice hoje. 
Historicamente, 
estas negociações 
transcorrem em clima 
de tranquilidade, e, 
esperamos que se repita 
este ano.

Segue abaixo resumo da 11ª rodada de 
negociação ocorrida dia 22/10/2012.

Proposta dos trabalhadores
Em recusa à contraproposta  
patronal, os representantes 
dos trabalhadores 
apresentaram nova 
proposta para acordo como 
segue:

*8,5% de reajuste salarial, 
* 03 primeiros pisos 
reajustados em 12% e o 
último reajustado em 22%; 
* abono único especial de 
85% salário base, pago em 
uma parcela; 
* transporte e 
alimentação, creche, abono 
de férias reajustadas em 
8,5%;

* ticket alimentação de R$ 
130,00,
* garantia de emprego de 
90 dias; 
* reafirmado a 
reivindicação salário 
profissional para 
engenheiros.
A FIEMG (representação 
patronal) respondeu 
dizendo que levaria a 
proposta para ser discutida 
em assembleia com 
os representantes das 
empresas. Nova rodada de 
Negociação definida para o 
dia 25/10 (quinta-feira) às 
15h na sede da FIEMG.


