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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

APERAM - CAMPANHA SALARIAL 2014/2015

Seja feita a vontade 
doS trabalhadoreS

Acordo com a Aperam foi assinado
Os trabalhadores 
que compareceram à 
assembleia da terça-
feira, 13, decidiram 
pela aprovação da 
proposta apresentada 
pela Aperam para 
renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho 
2014/2015.

Para a direção do 
Metasita INPC: 
6,34% + R$1.500,00 

é muito pouco por tudo 
que fazemos. Como escre-
veu o Presidente anterior: 
nós superamos a crise e 
vamos muito bem obriga-
do. Infelizmente, muitos 
companheiros perderam a 
expectativa de futuro e só 
pensam no imediato. Se 
satisfazem com o abono 
quando deveriam lutar 
por jornada de trabalho, 

retorno de férias igual, 
etc. Mas, como disse uma 
grande liderança: é melhor 
errar com a categoria do 
que acertar sozinho.

PAGAMENTO
Havíamos reivindicado 

que em caso de aprova-
ção: que o abono fosse 
pago hoje, sexta-feira, 
16/01/2015. 

Na carta onde comu-
nicamos o resultado da 
assembleia reiteramos o 
pedido. Porém, na reunião 
onde o Acordo foi assinado 
a Empresa informou que 
fará o pagamento no dia 
21, próxima quarta-feira.

DEMITIDOS
Para os desligados após 

o dia 31/10/2014, o paga-
mento da rescisão comple-
mentar será realizado até 
o dia 27 de fevereiro de 
2015.

TAxA NEGOcIAl
Quando a Pauta de Revindicações foi aprovada 
também aprovou-se o desconto da taxa negocial 
a favor do METASITA. O mesmo valor de 2013 
(R$57,87) reajustado pelo índice de reajuste dos 
salários (6,34%) em 2014 para R$61,51. 

Na assembleia foi realizada nova votação e refe-
rendado a decisão anterior. 

O dinheiro arrecadado será aplicado no paga-
mento do projeto de Combate a Incêndio que 
está sendo implantado na sede do Sindicato, e 
sem o qual, a Prefeitura não concede o alvará de 
funcionamento da sede.

Os trabalhadores que não concordarem com o 
desconto podem pessoal e individualmente, 
comparecer junto à secretária da Entidade até o 
dia 23/01/2015 no horário de 8h30 às 11horas 
e de 14h às 16h30 para preencher sua carta de 
oposição.
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VAMSERVICE

Assembleias agendadas
Em reunião  ocorrida 

na quarta-feira, 14/01, a 
Vamservice apresentou uma 
nova proposta para renova-
ção do Acordo Coletivo. 

Para analisarmos a pro-
posta e decidir se é boa ou 
não, estamos convocando 
todos os companheiros que 
trabalham na Vamservice 
para assembleia dia 20/01, 
terça-feira. Os horários são 
os de sempre: às 7h30, 
13h30, 15h30 e 18 horas. 

Não custa lembrar que 
a participação na última 
assembleia foi pequena, e 
por pouco, a 1ª proposta da 
Empresa não foi aprovada.

Vamos ver se os com-
panheiros aprenderam a 
lição, e desta vez, vamos 
encher a casa.

Sindimiva
Marcada a audiência de conciliação

JUSTIÇA

Não houve negocia-
ção com o Sindi-
miva. O Sindicato 

Patronal fez uma única 
proposta do INPC aplicado 
apenas sobre o salário e 
nem sequer compareceram 
na reunião de mediação 
no Ministério Público do 
Trabalho. 

Entramos com o Dissí-
dio Coletivo. A primeira 
reunião de mediação no 
Tribunal Regional do Tra-
balho foi agendada para o 
próximo dia 22/01/2015 
às 16h. 

Lá o patrão é obrigado a 
comparecer e a negociar.

LOMAE E CRC ENGENHARIA

HARSCO

Apesar de termos a infor-
mação de que o contrato 
da empresa Lomae foi re-
novado com a Aperam por 
mais dois anos, os repre-
sentantes da empresa não 
dão as caras para negociar 
com os dois sindicatos.
     Objetivando ter uma 
certeza quanto a essa infor-
mação, enviamos um ofício 
para a área de Recursos 
Humanos da Aperam, solici-
tando informações.
     Diante de toda essa 
incerteza, convocamos os 
trabalhadores da Lomae 
e da CRC Engenharia para 
participarem de uma 
assembleia, na sede do 
Metasita, a ser realizada no 
dia 21/01/15, quarta-feira, 
às 07h:30 e 17h:30.
     Além de demonstrar 
total falta de respeito 
às insituições que repre-
sentam os interesses dos 
trabalhadores, a direção da 
empresa demonstra imenso 
descaso com a situação 
dos seus funcionários e 
seus familiares.
     Portanto companheiro, 
agora é a hora de demons-
trarmos união, e juntos, 
decidirmos o que fazer 

diante de tanta indiferença 
por parte da empresa.
     Lembre-se que tra-
balhador nunca ganhou 
nada, tudo foi conquistado 
através de muita luta.
     Acorda Peão!

Convocamos a todos os tra-
balhadores da Harsco Metals 
para participarem de uma 
assembleia a ser realizada 
na próxima segunda-feira, 
19/01, às 07h:30 e 17h:30, 
na sede do Metasita, no 
bairro Timirim.
     O objetivo é discutir 
sobre a situação dos traba-
lhadores diante dos fatos 
recentes ocorridos.
     Não é novidade pra nin-
guém as movimentações que 
estão ocorrendo dentro da 
fábrica!
      A Aperam já assumiu 
a operação de locomotivas, 
o que antes era feito por 
funcionários da Harsco, em 

alguns locais.
     Informações dão conta de 
que o prazo para definir a si-
tuação da empresa dentro da 
Aperam é o dia 31/01/2015. 
     Enquanto isto, a Campa-
nha Salarial negociada em 
conjunto com Sinttrocel e 
Metasita, e a empresa, está 
totalmente indefinida.
     E os trabalhadores? Irão 
assistir de camarote esperan-
do uma definição que pode 
lhes custar o emprego?
     Não dá pra ver tudo 
isto acontecendo e ficar, na 
“praça” jogando milhos aos 
pombos.
     Caso não haja uma 
definição, segundo alguns 
chefes, a Harsco irá tirar 
todos os seus equipamentos 
da área.
     Venha para a assembleia 
para discutirmos quais os 
rumos que iremos tomar em 
relação ao nosso reajuste 
salarial, e demais condições 
de vida e de trabalho.
    Não deixe que outro deci-
da por você!

*ASSEMBLEIA HARSCO:
DIA: 19/01/2015 às 7H30 E 17H30

* ASSEMBLEIA LOMAE E CRC ENGENHARIA:
DIA: 21/01/2015 às 7H30 E 17H30

*ASSEMBLEIA 
VAMSERVICE:

DIA: 20/01 (3ª-feira)
HORAS: 7H30, 
13H, 15H30 E 18H


