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Desta vez, só vamos informar sobre 
o processo de negociação de uma 
única empresa: 
A Aperam Bioenergia. 

Você sabia que até o mês de agosto, o Clênio 
também era presidente da Aperam Bioenergia: E 
que a partir de setembro, a presidência passou a 

ser exercida pelo Jaime Gasparini, que era Diretor de 
Produção por estas bandas? Porém, o  Gasparini irá se 
reportar ao Clênio Guimarães, CEO da Aperam South 
America. 

Bem, é a Aperam Bioenergia que produz o carvão que 
é consumido nos altos-fornos I e II. A data base dos 
companheiros também é novembro. O INPC necessário 
para repor as perdas também é de 5,99%.

Sabe qual foi a proposta da Aperam Bioenergia?
Confira ao lado e compare! 

Veja a proposta 
da Aperam 
Bioenergia:
Reajuste = 7%

Abono = R$1.150,00

E a APERAM?
Reajuste = 5,0%

Abono = R$300,00

Com andam as 
negociações
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Aperam deixa 
negociação sob 
suspense
Um dia após a 
assembleia, na sexta-
feira, 07, comunicamos 
à Aperam a decisão 
dos trabalhadores, e 
apresentamos nossa 
nova contraproposta.

A diretoria da Aperam 
se reúne toda 
segunda-feira.

No entanto, na reunião 
da terça-feira, 11, os 
representantes da Aperam 
disseram que não houve 
tempo hábil para que 

eles elaborassem uma 
nova proposta para ser 
levada à apreciação dos 
trabalhadores, e que 
não tinham como prever 
quando isto vai acontecer, 
se recusando inclusive a 
agendar uma nova reunião 
de negociação. Também 
disseram não ter como 
manifestar sobre o pedido 
de garantia da data base.
Por fim, escreveram que, 
em carta a ser enviada ao 
METASITA  irão se manifestar 
sobre a contraproposta e a 
data base.

IncoERêncIA ou Má fé?
No decorrer da reunião, o 

RH  insinuou que deveríamos 
buscar os caminhos que 
já buscamos em outras 
negociações (Mediação ou 
Dissídio Coletivo), os quais 
teriam nos ajudado muito 
naquelas ocasiões.

Durante o processo 
negocial, a Aperam sempre 
afirmou ser contrária a 

instauração do Dissídio 
Coletivo e contra a 
Mediação, inclusive 
registrando sua oposição 
em ata. Agora sugere que 
os trabalhadores usem 
desses recursos?

A Empresa também 
pode solicitar a 
mediação ou impetrar 
com o Dissídio. Fique à 
vontade para fazê-lo!

O caminho dos trabalhadores é o de 
ampliar a mobilização e construir a 
greve
Na última assembleia os 
trabalhadores decidiram 
que, nesta campanha 
salarial, o caminho contra 
a intransigência do 
patrão será ampliarmos a 
mobilização rumo à GREVE. 
A aposta é na nossa força. 

MEdo?
O medo da demissão 

impedia muitos 
companheiros de se 
mobilizarem rumo à GREVE. 
Mas ter medo não segurou 
o emprego de muitos. Já 
fomos 8.500 trabalhadores. 
Hoje, não passamos de 
2.500. A redução de quadro 
não se deu por nossas 
lutas. Pelo contrário... 

Chegou ao METASITA 
a rescisão do trabalhador 

Rudd Gullit (PINU). Esse 
trabalhador sofreu um 
acidente de trajeto e 
deveria ter sido afastado. 
Porém, a chefia disse 
que era para ele fazer a 
recuperação na área. O 
trabalhador ficou 14 dias 
em casa e depois outros 15 
em recuperação em área, 
sendo buscado em casa, 
pois, tinha dificuldade 
de locomoção.Dois meses 
depois ele foi demitido.Se 
tivesse sido afastado para 
o INSS, ele teria 1 ano 
de estabilidade após seu 
retorno ao trabalho.
O que esse trabalhador 
fez para ser demitido? 
Confiou na sua chefia. Eles 
já não nos respeitavam.
Nosso recuo fez com que 

eles perdessem o medo da 
gente.

constRuIndo A gREVE
Você já falou da nossa 
GREVE hoje? Já está 
pensando na melhor forma 
de parar seu equipamento? 
Ajudou a encorajar o 
colega que está inseguro? 
Temos que repetir estes 
atos todos os dias. Na 
hora que a greve se tornar 
uma realidade em nossas 
cabeças, será fácil parar os 
equipamentos e “vomitar 
todos os sapos que 
engolimos”.

Pense...
Acredite!
Quem garante 

a produção, exige 
valorização!

COM A 
PALAVRA O 
TRABALHADOR
APERAM

Visita ao 
restaurante
“Ontem observei o 
presidente da Aperam, 
Clênio, almoçando no 
restaurante regional 
1. Após o almoço, ele 
entrou num Corolla e 
foi-se embora. Gostaria 
de fazer uma sugestão 
a ele. Que tal Clênio 
fazer uma caminhada 
do inox até regional 
1, debaixo de um 
sol escaldante ou de 
chuva, retornar a área 
imediatamente após 
o almoço e continuar 
trabalhando. 
Como diz a música: 
“de Camaro amarelo 
(de Corolla também) é 
fácil”, quero ver a pé”.


