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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

CAMPANHA SALARIAL 2013/2014

AperAm, VAmserVice e 
Lm engenhAriA já agendaram 

o início das negociações
As negociações visando a celebração do Acordo Coletivo vão começar! 

Durante esta semana foi acertado com três empresas datas para as partes se 
reunirem e começarem os debates que levam à apresentação de propostas.

AperAm
Com a Aperam foi feito uma agenda e reservado quatro datas para que 
haja reunião de negociação,  dias 14, 21, 23 e 30 de outubro. Foi discutido 
também que as partes envidarão esforços para que as negociações não tomem 
o caminho das anteriores onde um acordo só é assinado depois de meses. 
Inclusive existe a possibilidade de na reunião do dia 23, ser apresentado uma 
contraproposta.

Com a Vamservice ficou acertado o dia 15/10 para que ocorra a 1ª reunião 
de negociação. Como o pagamento da PLR já foi acertado na negociação em 
separado, estamos na expectativa de uma negociação mais rápida, o que não 
significa que ela será feita às pressas.

VAmserVice

Com a LM Engenharia havia sido ajustado o início das negociações para o dia 
11/10. Porém, por motivo de agenda da empresa, a data foi mudada para o dia 
24/10. 

Lm 
engenhAriA

O que garante um ACORdO COLEtIVO que melhora nossa condição de trabalho 
e vida é a mobilização dos trabalhadores. Se nós precisamos do emprego para 
pagar as contas, sem nosso trabalho o lucro não entra na conta do patrão. E 
nenhum patrão vai tirar do lucro dele, para que você pague sua contas. 
É preciso conquistar. E a conquista, é fruto da nossa disposição de lutar!

TRABALHADOR
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Expediente

RIQUEZA DO BRASIL

Depois do GO, é a vez do 
inOx ganhar proteção contra 
concorrência externa

A Aperam entrou 
junto à Camex 
com três pedidos 

de medidas antidamping 
(no popular, quando 
um produto importado 
é vendido a um preço 
menor do que o custo de 
produzi-lo no Brasil).

durante a negociação da 
PLR, o pedido da Aperam 
foi aceito para o GO. 
Agora, às vésperas da 
negociação da Campanha 
Salarial, é o InOx 
que ganha a proteção 
concedida pela Camex. 
Veja na reportagem da 
Reuters abaixo.

Em reunião com o 
Ministro da Indústria, 
Pimentel, juntamente 
com o prefeito Keisson, 
a direção do MEtASItA  
apoiou o pedido da 
Aperam, porque ele 
ajuda a preservar 
empregos  e riqueza no 
Brasil.

Camex decide sobretaxas à 
importação de alguns aços:

Por: Aly Song/Reuters

...válidas por até cinco anos a partir desta sexta-feira, atendem em 
parte a pedido feito pela Aperam Inox América do Sul.

São Paulo - A Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu criar sobretaxas à 
importação de alguns tipos de aços inoxidáveis laminados a frio originadas da 
Alemanha, China, Coreia, Finlândia, Taiwan e Vietnã, em resolução publicada 
um dia depois que o órgão impôs pena antidumping sobre parte do segmento de 
chapa grossa.

As sobretaxas, válidas por até cinco anos a partir desta sexta-feira, atendem 
em parte a pedido feito pela Aperam Inox América do Sul, companhia criada 
a partir de uma cisão do grupo siderúrgico global ArcelorMittal e que tem 
operações no Brasil e Europa.

A Aperam havia pedido a investigação para verificação de dumping em 
dezembro de 2011, mesma época em que a Usiminas fez petição contra 
importação de chapas grossas originárias de países como China, Coreia e Africa 
do Sul O pedido da Aperam envolveu importações de produtos vindos também 
da África do Sul e Estados Unidos.

A resolução publicada nesta sexta-feira envolve “produtos laminados planos de 
aços inoxidáveis austeníticos (...) e de aços inoxidáveis ferríticos, laminados a 
frio, com espessura igual ou superior a 0,35 mm, mas inferior a 4,75mm”.
As sobretaxas variam de 267,84 dólares por tonelada a 1.076,86 dólares por 
tonelada contra produtos de siderúrgicas como a sul-coreana Posco, a finlandesa 
Outokumpu e a chinesa Lianzhong Stainless Steel Corporation.

Vitória 
da CUT! 
Trabalhadores 
viram o jogo 

contra o PL 4330

Vitória da CUT! 
A liderança do governo 
e a bancada do PT se 
comprometem a não 
votar o Projeto de 
Lei (PL) 4330/2004, 
uma proposta de 
regulamentação da 
terceirização nociva à 
classe trabalhadora.

A mobilização da 
militância cutista 
inverteu a correlação 
de forças, que até 
então era favorável 
à aprovação do PL 
4330/04. O projeto, que 
poderia ser levado direto 
ao Plenário da Câmara, 
volta à sua tramitação 
normal na CCJ com 
um prazo de cinco 
sessões para apreciação, 
seguindo depois para o 
Plenário da Câmara. 

O que muda? 
O compromisso de 
um número crescente 
de partidos e 
parlamentares de não 
votar essa proposta.

Vitória da classe 
trabalhadora! 
Ninguém mais aprovará 
este projeto no escuro. 
Todos os holofotes 
estão virados para 
este enfrentamento 
fundamental para luta 
de classes no Brasil.
A atuação da Central 
foi decisiva, viramos 
um jogo que poderia ser 
uma grande tragédia.
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