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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

CAMPANHA SALARIAL 2013-2014
APERAM

Negociações 
continuam hoje

Primeiro apresentamos uma contraproposta composta de:
1)Ganho real;
2)Abono;
3)Fim da Jornada Fixa no raso de 6 meses;
4)Retorno de Férias igual para todos;
5)Participação do METASITA em todas as fazes do Levantamento de Insalubridade;
6) Realização de convênio com o Hospital Márcio Cunha;
7) Restaurantes abertos em todos os horários ou transporte das áreas para os restaurantes;
8) Horas extras com folga em dobro e a 200% nas folgas;
9) Piso Salarial de R$1,600.00.

Na quinta-feira, voltamos a nos reunir. 
Nenhuma proposta foi feita, porém a empresa deixou claro que, por 
exemplo, RETORNO DE FéRIAS E FIM A ESCRAVIDãO DA JORNADA FIxA Só 
COM GREVE.

Nova proposta
Voltaremos a nos reunir hoje. 
A empresa não quis assumir 
o compromisso de apresentar 
um nova proposta. Porém, se 
comprometeu a apontar sobre quais 
das nossas reivindicações ela está 
disposta a avançar. 

Após a rejeição por parte dos trabalhadores da 
segunda proposta feita pela Aperam nos reunimos 
duas vezes com a Empresa. 

O que o 
trabalhador 
está 
querendo?

Tem um ditado que diz 
que todo mundo quer ir 
para o céu, mas ninguém 
quer morrer para ir para lá. 

Questionamentos por 
parte dos trabalhadores 
é que não faltam sobre a 
JORNADA FIxA, o RETOR-
NO DESIGuAL, RESTAu-
RANTES fechados, etc. 

A Campanha Salarial 
é o momento ideal para 
resolvermos estas e outras 
pendências que temos 
com a Empresa. é a hora 
de pormos preço na nossa 
mão-de-obra.

Porém, o que estamos 
vendo são assembleias 
sem a presença necessária 
para pressionar a Aperam 
a conceder as nossas 
reivindicações. SEM A 
PRESSãO DOS TRABALHA-
DORES OS PODERES DA 
DIREçãO DO SINDICATO 
SãO LIMITADOS.

Somente os patrões 
ganham com nossa des-
mobilização. 

Não custa relembrar 
ao trabalhador que a 
Empresa só é obrigada a 
negociar com o METASITA 
uma vez por ano, na data 
base. Depois só resta ficar 
chorando pelos cantos.
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METASITA X SINDIMIVA

COM A PALAVRA O TRABALHADOR  
APERAM
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Trabalhadores rejeitam a segunda proposta dos patrões
Na última quarta e quinta-feira realizamos novo processo 
de votação nas fábricas cujos donos se fazem representar 
pelo Sindimiva. 
Os trabalhadores deliberaram sobre a nova proposta 
apresentada pela patronal para renovação da Convenção 
Coletiva. 
MAIS uMA VEZ POR uM PERCENTuAL ACIMA DE 95% A 
PROPOSTA FOI REJEITADA.
Na sexta-feira voltamos a nos reunir com os patrões. 
Apresentamos a decisão dos trabalhadores e solicitamos a 
apresentação de uma nova proposta. 
Eles ficaram de analisar, e uma nova reunião será agenda-
da para a semana, que começa no dia 09. 
A data base foi garantida.

Harsco marca 
reuNião para 
4ªfeira, dia 04
Demorou mas foi agendado 
o início das negociações 
com a Harsco. A primeira 
reunião acontecerá nesta 
quarta-feira, às 14 horas, 
na sede do Sinttrocel.
A Lomae ainda não agen-
dou nenhuma reunião. Será 
preciso um “sacode na 
moita” para que a negocia-
ção comece?

saNkyu
No último contato que 
fizemos com a empresa 
para continuar a discusão, 
fomos informados pela 
mesma que na próxima 
semana voltaremos a nos 
reunir.

vamservice
Empresa está negociando 
com a Aperam para depois 
negociar com os trabalha-
dores.

A proposta da Vamservice 
foi rejeitada em assem-
bleia pelos trabalhadores. 
Pedimos o agendamento 
de uma nova reunião para 
continuidade das negocia-
ções. Porém, a empresa 
está negociando o contrato 
com a Aperam, e só depois 
vai se reunir com o META-
SITA para continuidade da 
companha salarial. 
A data base está garantida.

Lm eNgeNHaria
Tivemos uma única reunião 
com a LM Engenharia. 
A Empresa não apresentou 
proposta e se comprome-
teu a voltar a se reunir na 
semana seguinte. 
Isto já está fazendo um 
mês e a nova reunião não 
aconteceu. 
Eles já fizeram a antecipa-
ção do INPC.

Como andam 
as negociações

“Será que o METASITA não 
poderia preparar um curso 
de boas maneiras para a 
chefia da Sodexo. Entre 
os colegas de trabalho o 
relacionamento dá gos-
to, porém, se precisamos 
de alguma orientação da 
chefia, pode preparar que 
lá vem patada. 
Somos proibidos de comen-
tar os salários entre nós 
sob ameaça de demissão. 

Agora estão ameaçando de 
cobrar R$75,00 de quem 
faltar ao treinamento mar-
cado por eles.
Temos certeza que este 
ambiente ruim de trabalho 
não é do interesse da Ape-
ram, até porque a Girlandia 
trata a todos com muito 
respeito. Ela bem que po-
deria ensinar seus colegas 
da Sodexo como tratar o 
trabalhador”.

tudo eLetro
“é correto? Na TuDO ELETRO estamos tendo que regis-
trar nossas horas extras em cartão à parte. Não é uma 
forma de sonegar e dar prejuízo aos trabalhadores? A 
Aperam paga as horas extras que fazemos para a TuDO 
ELETRO? Se paga porque não recebemos?”


