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APERAM - CAMPANHA SALARIAL 2012/2013

Mesmo com consenso, 
proposta a ser levada aos trabalhadores 

continua distante
As reuniões de negociação que vêm ocorrendo entre representantes dos trabalhadores e da Aperam durante o mês de 

janeiro, apresentaram “avanços” em comparação as negociações anteriores.
Chegamos ao consenso de alguns itens que eram gargalos:

A) SESMT ColETivo: Ficou acertado que quando 
a Aperam tiver  uma proposta do SESMT Coletivo, 
esta será apresentada aos representantes dos 
trabalhadores para negociação. Chegando a um 
acordo, o SESMT será implantado.

B) AdiCionAl noTurno: Foi ajustada uma redação 
para a cláusula do Acordo Coletivo, mas ficando o 
adicional mantido em 50%.

C) ProCESSo ConTrA A jornAdA fixA: Deixamos 
claro que não desistiremos da ação coletiva que 
movemos, contra a empresa pedindo o fim da 
JORNADA FIxA e o pagamento de duas horas extras 
por dia trabalhado. Também não aceitamos a redução 
do percentual sobre horas extras de 100% para 50%. 

d) rEAjuSTE SAlAriAl: Ficou acertado que o 
índice do INPC igual a 5,99%, será retroativo a 1º de 
novembro/2012 para a correção dos salários.

1) ABono SAlAriAl: Não aceitamos falar em abono 
de R$300,00. A referência que os trabalhadores têm 
é o abono recebido pelos companheiros da Aperam 
Bioenergia de R$1.100,00 com ganho real de 2%, e 
o da Usiminas de R$1.500,00 sem ganho real.

2) ASSiSTênCiA À SAúdE: A Aperam ainda não 
apresentou uma proposta efetiva sobre a Assistência 
a Saúde. Segundo ela, o processo licitatório  está 
perto do fim. Só depois de terminado é que será 
colocado em discussão com os trabalhadores: qual 
será a operadora e qual o seu custo? Deixar os 
trabalhadores sem Assistência Médica nem pensar! 
Também vamos debater muito o custo para os 
trabalhadores. 

3) jornAdA dE TrABAlho: A Aperam se recusa a 
discutir o FIM DA JORNADA FIxA.

4) AuMEnTo rEAl dE SAlário: A Aperam se 
mantém intransigente em não conceder ganho real de 
salário.

5) PiSo SAlAriAl: Não abrimos mão de que o piso 
seja reajustado no mesmo percentual aplicado na 
correção dos salários.

Nova rodada de negociação
Ficou agendado para o 

dia 31 de janeiro 
a próxima reunião de negociação.

*** GArGAloS *** ConSEnSo
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Expediente

+ COM A PALAVRA O TRABALHADOR   
ApeRAM

Direção do METASITA
Como os companheiros 
podem perceber, assim 
como nas negociações 
do ano passado, o que 
está agarrando não são 
as reivindicações dos 
trabalhadores. 
Nos úlimos anos, a 
Aperam apresentou uma 
pauta negativa, querendo 
diminuir seus custos 
e retirar direitos dos 
trabalhadores.
Em outros tempos, a 
fábrica já teria parado a 
produção e este problema  

resolvido. 
Até agora, não houve nenhum 
avanço a ser comemorado. 
A jornada continua a mesma, 
o retorno de férias inalterado, 
não há proposta de ganho real 
e até a aplicação do reajuste 
no piso está tendo que ser 
negociado. 
TrABAlhAdor não GAnhA, 
ConquiSTA! 
Se estamos conseguindo barrar 
o corte de direitos sem uma 
pressão efetiva do conjunto 
dos trabalhadores, não vamos 
conseguir os avanços.

“Quero deixar aqui a 
minha indignação, de 
um trabalhador que tem 
família e tem que engolir 
abusos de uma pessoa 
que a própria família o 
rejeitou, o poderoso chefão 
o SR AF.  Se é que pode 
ser chamado assim, pois 
poderoso é porque tem 
a caneta na mão e poder 
que alguém um dia lhe 
deu não sei porque. O 
cara é bravo aqui dentro, 
quero ver lá fora. Já não 
estou aguentando mais, 
pois o cara é intragável. 
Ninguém o suporta, só 
mantém contato por causa 
do cargo que ocupa. Basta 
segui-lo e verá que o 
mesmo só anda sozinho, 
pois não tem amizade.
Os gestores da Lomae tem 

penado com a ingerência 
dele, trata os funcionários 
(motoristas, operadores, 
ajudantes, etc. ), com falta 
de respeito humilhando-os 
e ameaçando de mandá-
los embora. E os donos 
da Lomae  não fazem 
nada, pois tem medo de 
perderem o contrato. O 
cara teve coragem de 
falar que carne de peão 
não dá churrasco e que 
se morrer, tá garantido no 
mínimo uma coroa porque 
ele manda de presente.
Como uma empresa como 
a APERAM, que fala tanto 
em segurança, que tem 
uma pesquisa de clima 
invejável, ainda continua 
com uma pessoa  desta em 
um cargo tão importante 
da empresa”.

Viva nossa greve!
Por que irmos à greve:
Pelo fim da jornada fixa.
Para não ficarmos sem Assistência Médica.
Para que o Retorno de Rérias seja de 95% da 
remuneração de férias para todos.
Por aumento real dos salários.
Por um abono no mínimo igual ao pago pelas outras 
siderúrgicas.
Por isonomia salarial: trabalho igual, salário igual.
Pelo fim das demissões e manutenção dos postos de 
trabalho.
Pela volta do funcionamento dos restaurantes fechados 
em nome do lucro.
Para melhorar o ambiente de angústia em que está 
instalado na Aperam, que só fala em redução de custos 
para aumentar o lucro do Mittal.
Por respeito e dignidade.

Como os companheiros podem ver, não nos faltam 
motivos para pararmos a produção. O momento não 
poderia ser melhor. A produção já voltou ao normal e, 
ainda, estamos tendo que produzir pela linha de inox 
que pegou fogo na fábrica da França, e que só volta a 
produzir no meio do ano.
Estamos com a faca e o queijo na mão. E, desta vez não 
há de faltar vontade de comer quando a hora chegar.


