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Mais uma reunião 
para marcar reunião
Depois de deixar as 

negociações em 
suspense, a Aperam 

enviou correspondência 
para o METASITA 
agendando para ontem, 
quarta-feira, 19, uma nova 
reunião de negociação. 
Porém, mais uma vez a 
empresa não apresentou 
nenhuma proposta.

Ganhar tempo
Foi agendada uma nova 

reunião para o dia 03 de 
Janeiro. Apesar da Aperam 
não querer admitir, fica 
claro que eles querem 
ganhar tempo para 
terminarem a licitação 
em relação ao plano 
de saúde, e ainda, 
construir uma proposta 
para o SESMT Coletivo. 
Também, podemos 
afirmar que até agora 
as negociações não 
começaram pra valer. 

data base
Além da estratégia de ganhar 

tempo, a Aperam, este ano, não 
quis garantir a data base. Porém, 

com a Súmula do TST 277  o nosso 
acordo, está garantido até que 

um novo seja assinado. E nós não 
vamos assinar nenhum acordo que 

não retroaja à nossa data base.

Como andam as negociações
1) aperam bioenerGia: Reajuste 7% 
(INPC de 5,99%). Abono de R$1.150,00 
(APRovADo)

2) açominas: Reajuste 7% (INPC de 
5,99%). Abono de R$2.500,00 (APRovADo)

3) Usiminas:  INPC de 5,99%. Abono de 
R$1.550,00 (APRovADo)

4) arcelor monlevade: Em reunião de 
mediação no TRT foi feita a proposta de 
reajuste de 7,5% (INPC de 5,58%) e abono de 
R$1.150,00.

aperam? 
Dá até vergonha 

de falar. E você? vai 
engolir mais um sapo 

ou vamos parar a 
produção?
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Expediente

Construindo nossa greve
Somos todos explorados pela Aperam

“Dividir 
para 
dominar”

Esta é uma das mais 
antigas táticas de 
guerra que existe. 

Fizeram isto conosco. Nos 
dividiram em chefia e chão 
de fábrica. 
Depois em semana inglesa 
e turno. Tinha a semana 
inglesa operacional 
e administrativa. No 
turno acabaram com as 
letras. Além de horários 
diferentes, 7h às 15h, 
15h às 23h e 23h às 
7h, nunca folgamos nos 
mesmos dias, juntos com 
os companheiros de área. 
Cada um em dia diferente, 
pois, desta forma, não 

nos encontramos mais. A 
última divisão é entre os 
novatos e os mais antigos. 

Nos esquecemos que 
vestíamos a mesma camisa. 
Trabalhamos na mesma 
empresa. 
Estamos 
todos no 
mesmo 
barco, pior, 
no porão 
do mesmo 
barco. 
Quando 
aparecem os 
problemas 
jogamos 
uns para os outros a 
responsabilidade da não 
mobilização. Esquecemos 
de que a responsabilidade 
do problema era do patrão 
e não do peão. Chegamos 
ao ponto de transformar 
nosso colega de trabalho, 

de companheiro em 
concorrente. Só perdemos!

a exploração do 
patrão nos UniFica

vivemos o melhor 
momento para 
pensarmos 
diferente. 

Natal! o 
nascimento 
daquele, que 
sem egoísmo 
deu sua vida 
para a salvação 
de todos. Não 
olhou o seu 
umbigo. Se 

tornou exemplo de amor 
ao próximo.

Se voltarmos a nos 
sentir companheiro um 
do outro, já teremos 
aprendido um pouco da 
lição que Cristo quer 
nos ensinar, e ainda, 

retomando o caminho que 
leva ao fim da exploração. 

A exploração que os 
patrões exercem sobre todos 
nós, independentemente 
dos horários de trabalho, 
da função, do tempo de 
casa, da área de trabalho, 
nos unifica enquanto 
trabalhadores; classe 
trabalhadora.

Para a nossa greve 
ser um sucesso absoluto 
temos que acreditar que 
ela vai acontecer, entender 
que sem nosso trabalho 
não existe produção e 
nem lucro para o patrão, 
e ainda, que mexeu com 
meu companheiro mexeu 
comigo. Nossa união põe 
fim a exploração.

Quem garante 
a produção, exige 
valorização! 

Mexeu 
com meu 

companheiro. 

Mexeu 
comigo!

APERAM

VIVA A NOSSA GREVE COMPANHEIROS!

RECESSO 
METASITA

Informamos que a CLÍNICA e a 
FARMÁCIA SOLIDÁRIA estará 
fechada nos dias 24, 25, 31 e 

01/01/2013. 
Nos demais dias, a FARMÁCIA 

estará de plantão

SETOR ADMINISTRATIVO e 
SETOR JURÍDICO

Estará fechado de 24/12/12 à 
06/01/2013.


