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Luta dos trabalhadores 
desnuda política da Aperam
Ambiente interno que já era ruim, desmoronou de vez

A decisão dos 
trabalhadores de 
irem à greve provocou 
um dano na Aperam 
muito maior do 
que comprometer a 
produção. 

Jogou por terra o 
discurso da empresa 
de dizer que não 

existe insatisfação no seio 
dos trabalhadores. 

Deixou claro que não 
é confiável, muito pelo 
contrário, parece até 
que foi manipulada, a 

propaganda que diz que os 
trabalhadores elegeram a 
Aperam como uma das 150 
melhores empresas para se 
trabalhar no Brasil.

Assédio morAl
O assédio moral ao 

qual os trabalhadores 
sofreram desde o dia de 
ontem, praticado pela 
chefia, também mostrou 
a quantidade de lobo em 
pele de cordeiro que existe 
dentro desta fábrica. 

Seu chefe que te dá 
“tapinha nos ombros” 
e te convida para 
churrasquinho, para 
defender sua boquinha 
abre mão de todos os 

princípios morais e éticos 
que regem o ser humano. 
Mentem. Intimidam. 
Pressionam. 

Tem chefe, o mais velho 
da usina, que não sai dela 
pois aqui fora ninguém o 
respeita e nem lhe quer 
bem, disse que toda aquele 
que ele demite, passa fome 
e mora debaixo da ponte. 

Provavelmente, ao lado 
de sua cama deve ter um 
retrato de Hitler. Outro, 
disse que o companheiro 
aposentado que aderisse 
à greve, perderia os 40% 
sobre o FGTS. 

O “Mané”, além de não 
entender de produção de 
aço, também não entende 

nada de lei. É por isso que 
tem de usar da falta de 
escrúpulos para manter seu 
emprego. 

São muitas as histórias 
que acabaram com a 
moral que a chefia achava 
que tinha junto aos seus 
subordinados.

A empresa ficou sem 
líderes e, a partir de agora, 
ficou apenas com capitães 
do mato.

Esses não conseguem 
pensar, apenas obedecem 
ordens, e chega uma hora, 
que suas ordens não são 
mais respeitadas e seus 
subordinados levantam 
a cabeça e dizem: Agora 
chega!

Você pode 
confiar em 
mim! VITÓRIA

A máquina ainda não parou e os 
trabalhadores já têm o que comemorar. 
Imagina na hora que a máquina parar! 

Este momento, está mais perto do 
que a Aperam imagina.
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Expediente

Greve foi suspensa 
e pode começar a 

qualquer momento

A assembleia 
realizada na 
sexta-feira, na 

sede do METASITA, 
deliberou que a 
melhor estratégia 
para o momento é a 
de suspender a greve 

marcada para esta 
sexta-feira, mantendo a 
construção da greve que 
poderá ser deflagrada a 
qualquer momento.

Como parte desta 
estratégia, foi deliberado 
também que a partir 

de agora a assembleia 
que for realizada para 
analisar qualquer 
proposta feita pela 
Aperam, será feita em 
um único horário, às 
18 horas, e poderá 
encaminhar pela greve.

Sempre que houver 
uma assembleia a partir 
de agora, a chefia vai ter 
que ficar de plantão.

A Empresa pode ser 
pega de surpresa com 
uma greve a qualquer 
momento.


