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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

Campanha salarial
A categoria já sabe. 
Sem participação. 
Sem conquistas!

Proposta rejeitada. 
É muito pouco por tudo que fazemos

Não existe explicação 
para empresa ter 
feito a pior proposta 
do setor siderúrgico 
apresentada até 
agora. 

Os trabalhadores da 
Aperam rejeitaram, 
por unanimidade,  

na assembleia realizada 
na terça-feira, na sede 
do METASITA, a proposta 
apresentada pela Empresa 
para renovação do Acordo 
Coletivo.

Presença melhora, 
Porém,  tem muitos 
omissos.
A presença na assembleia 

está melhor do que na 
campanha salarial passada. 

Desta vez, foram quase 
500 trabalhadores 
que assinaram a lista 
de presença. Só que, 
temos cerca de 2.000 
trabalhadores na fábrica. 
Se tirarmos os que não são 
da nossa base, sobram uns 
1.500. 

Portanto, ainda tem muitos 
trabalhadores virando 
as costas para a própria  
realidade. Reclamam da 
exploração da Aperam, 
mas praticam a mesma 
exploração à qual estão 
sujeitos. 

Contraproposta dos 
trabalhadores já está 

com Aperam
Em reunião ocorrida com a Aperam  ontem, 
quarta-feira, entregamos uma contraproposta 
para a empresa:
1) reajuste: 7%, retroativo a 01/11/2014;
2) abono: R$1.500,00;
3) abertura de 01 restaurante na 
Portaria 07 em todos os horários;
4) retorno de férias: 95% da remuneração 
de férias para todos;  
5) Pesquisa feita pelas partes junto aos 
trabalhadores de turno para medir o 
grau de satisfação com a jornada. Em caso de 
reprovação do horário será discutida a mudança 
do mesmo pelo revezamento. Em caso de 
aprovação, o mesmo passará a fazer parte do 
Acordo Coletivo de Trabalho.
6) manutençÃo das demais ClÁusulas.

Agendada nova reunião 
para dia 16/12 (terça)( (
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EXPEDIENTE

Companheiros do turno
Assembleia neste sábado dia 13

Durante a votação feita 
nas portas de fábrica sobre 
o fim do adiantamento 
proposto pela Aperam, 
fizemos uma pesquisa 
junto aos companheiros do 
turno para ver se eles vão 
à greve pelo fim da jornada 
fixa imposta pela Aperam.

Dos pesquisados, 
646 disseram 
que sim. Que 
vão à greve para 
acabar com esta 
escravidão. 

Em continuação 
ao processo de 
mobilização de 
construção da 
greve, se a Aperam 
continuar se 
recusando a discutir 
o fim da jornada 
fixa, estamos convocando, 
só os trabalhadores do 
turno, para uma assembleia 
no próximo sábado, dia 13. 
O único assunto em pauta 
será a jornada de trabalho.

Por que sÁbado?
Para os companheiros 

que trabalham de turno, 
o sábado e o domingo 

é no dia em que cai o 
intervalo da jornada. 
Dizemos intervalo, pois 
os companheiros não têm 
folga. As 48h de intervalo 
é menor que as 63h de 
folga usufruída pelos 
companheiros de semana 
inglesa.

No sábado, além de 
quebrarmos a rotina, 
podemos estar criando 
condições para que os 
trabalhadores possam 
levar na assembleia seus 
familiares. 

Numa greve todos 
são envolvidos, por isso, 
é importante que todos 
participem do processo de 
construção e de decisão da 

mesma.

Casa Cheia
Os 646 companheiros 

que disseram que vão 
à greve pelo fim da 
jornada fixa representam 
a grande maioria dos que 
trabalham de turno. Se 

todos participarem da 
assembleia daremos uma 
grande demonstração de 
força, que de repente 
possa até sensibilizar 
a Aperam a rever sua 
posição e negociar o 
fim da jornada sem a 
necessidade de greve. 

Porém, se a 
assembleia for esvaziada 
teremos que amargar 
esta escravidão por mais 
um tempo. 

Como é a jornada em 
outras siderúrgiCas?

Na assembleia 
mostraremos como 
é a jornada para os 
trabalhadores de turno 
na Usiminas, Arcelor 
Monlevade, Arcelor Juiz 
de Fora, Arcelor Vitória, 
Açominas.

VAMSERVICE: Hoje são os trabalhadores 
da Vamservice que vão decidir
Em reunião na segunda-feira, 
dia 08, a Vamservice apresentou 
sua proposta para renovação do 
Acordo Coletivo. 
Se tem proposta, tem 
assembleia. 
São os trabalhadores que vão 
decidir se aceitam ou não a 
proposta do patrão.
São 4 horários para ninguém ter 
desculpa para não participar: 
7h30, 13h30, 15h30 e 18 horas.

AssembleiA
HOJe (11/12/2014) 

7H30, 13H, 
15H30 e 18H.

lomae 
suspende 
negociação

Os trabalhadores 
da Lomae estão 
querendo saber o 
porque da negociação 
com a Lomae não está 
avançando. 

A empresa não 
assume mas, tudo leva 
a crer que ela está 
esperando o desenrolar 
das negociações com 
a Aperam para depois 
apresentar proposta.

harsco 
metals

A Harsco continua 
em silêncio. 

A empresa perdeu 
a concorrência em 
João Monlevade, e 
por aqui, o contrato 
termina por agora. 
Não sabemos se a 
Empresa está esperando 
a definição com a 
Aperam para ver se o 
contrato será renovado 
ou não. Já estamos 
buscando mediação, 
pois não podemos 
ficar esperando a boa 
vontade da empresa.


