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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

Na última quarta-
feira, 29, a Polícia 
Militar do Paraná 

“desceu o cacete” nos 
professores em greve, 
mostrando mais uma vez 
o “modo de governar” do 
PSDB, através do governa-
dor Beto Richa - (Hitler), 
(na foto de gravata).
     Ao final, foram 213 
feridos, os policiais utili-
zaram balas de borracha, 
spray de pimenta, bom-
bas de efeito moral, gás 
lacrimogêneo, jatos d’água 
para dispersar os mani-
festantes, e muitos cães. 
Foram presos 14 mani-
festantes. 17 policiais se 
recusaram a participar do 
massacre, e foram punidos 
com a prisão decretada 
pelo governador.

DILMA X AÉCIO
     Em Minas Gerais, quan-
do Aécio Neves foi gover-

nador, o tratamento dado 
aos professores, e a todos 
os servidores do estado 
que reivindicassem melho-
res condições de vida e de 
trabalho, era a mão pesada 
da força policial, junta-
mente com seus cães.
     Não resta dúvida que 
se a nação fosse comanda-
da por Aécio, toda luta da 
classe trabalhadora seria 
caso de polícia.
     Alguns trabalhadores 
comentaram que deverí-
amos ter colocado a foto 
da presidente Dilma como 
inimiga da classe trabalha-
dora. Temos muitos ques-
tionamentos na forma de 
condução pela presidente, 
mas, ela nunca mandou a 
polícia “descer o bambu” 
em manifestantes. Mas 
temos a certeza de que, o 
compromisso que a presi-
dente assumiu em vetar o 
projeto da terceirização, 

Aécio Neves nunca assu-
miria.
     Exemplo claro temos 
agora, com o governo de 
Minas Gerais nas mãos do 
Pimentel, que inclusive, 
já adotou um modelo de 
gestão anti-Richa. Ou seja, 
os professores, assim como 
qualquer trabalhador do 
estado, devem ser tratados 
com respeito e diálogo.
     
OUTRO PONTO POSITIVO     
     Dilma Rousseff anun-
ciou a criação de um fórum 
multissetorial, de caráter 
quadripartite, para discutir 
questões trabalhistas e 
previdenciárias. O fórum 
terá o objetivo de discutir 
questões relacionadas à 
Previdência Social (sobre-
tudo o fator previdenciá-
rio) e medidas de proteção 
ao emprego.
     Se fosse Aécio, como 
ocorreu em Minas, no seu 

governo os problemas es-
truturais nas áreas de saú-
de, educação e segurança 
pública eram enormes, não 
houve políticas que cuidas-
se da nossa juventude, que 
combatesse a violência, as 
drogas e que promovesse a 
educação e o ingresso no 
mercado de trabalho.
     
CONSCIÊNCIA POLÍTICA
     Não temos o governo 
de nossos sonhos, mas 
estamos convictos de que 
temos muitos inimigos da 
classe trabalhadora, e às 
vezes, o próprio trabalha-
dor não faz a sua parte 
quando omite na hora de 
definir sobre uma campa-
nha salarial, sobre uma 
PLR, sobre uma eleição 
municipal, inclusive em 
2016 já tem outra, e até 
mesmo quando o trabalha-
dor vota em empresário 
para deputado.
     
     

Toda nossa solidariedade aos professores do Paraná
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Governo do Paraná bebeu na cartilha da Ditadura
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As reuniões entre 
a comissão eleita 
para representar 

os trabalhadores e os re-
presentantes da Aperam 
estão de vento em popa.
     Ontem, terça-feira, 
5, ocorreu mais uma 
reunião e os números 
começaram a aparecer 
na mesa.
     Isto significa que, 
começam a formatar 
propostas e em breve, 
acreditamos que teremos 
uma proposta para ser 
levada em assembleia, 
para os trabalhadores 
tomarem a decisão.
     Mais uma vez desta-
camos a importância da 

participação de todos 
nesse processo. Esse é 
um dos momentos em 
que temos para discutir, 
exclusivamente, nossa 
parte na distribuição do 
“bolo” que ajudamos a 
fazer.
     Defendemos a lucra-
tividade e competitivi-
dade que a empresa deve 
ter para se manter no 
mercado. 
     Mas defendemos, 
principalmente, que os 
trabalhadores tenham 
uma valorização justa, a 
partir da sua dedicação 
e compromisso, e que 
tenha um ambiente sau-
dável para se trabalhar.

Está quase na hora de 
discutir as propostas

PLR APERAM

Colônia de Férias do Metasita

 

Maiores informações:

DENGUE: Um problema de todos

Enviamos um ofício 
para a Aperam, com 
cópia para a Promo-

ver fazendo a seguinte 
denúncia: os trabalhado-
res da Promover lotados 
no Acabamento de inox, 
convivem com constan-
tes atrasos no pagamen-
to de salários, bem como 
do adiantamento. O Vale 
Transporte entregue não 
abrange todos os dias 
do mês. Não recebem 
adicional de turno e nem 
noturno. Não recebem 
horas extras em feriado 
trabalhado.
     Tem trabalhador ope-
rando equipamento sem 
autorização, ou seja, 

sem estar devidamente 
credenciado.
     Questionamos sobre 
o não cumprimento da 
Convenção Coletiva de 
Trabalho - CCT, assina-
da entre o Metasita e o 
Sindimiva, uma vez que 
ficam cerca de 6 meses 
dentro da usina, e não 
sabemos se o acordo ao 
qual eles têm direito é o 
da Aperam ou a CCT.
     Aguardamos um re-
torno, tanto da Aperam 
quanto da Promover, no 
sentido de garantir aos 
trabalhadores os seus 
direitos.
   Tudo isso contribui para 
que ocorram acidentes.

Trabalhadores estão ao 
“deus dará”

PROMOVER

AF2 - O pau tá quebrando
     Gente! O pau tá 
quebrando no Alto 
Forno 2. A peãozada 
tá trampando 7 dias 
direto por falta de 
pessoal, principalmen-
te no 15 às 23.

     Tem trabalhador 
que está sendo convo-
cado para trabalhar na 
folga. 
     O pior é que os tra-
balhadores parecem que 
não sabem a força que 

tem, e nem se lembram 
de quando a grama era 
o destino para acabar 
com a exploração.
     Só para se ter uma 
ideia, 5 trabalhadores 
rodam um Alto Forno.

     Tem áreas pela usina 
que tem operador que  
trabalha em 3 equipa-
mentos diferentes a cada 
dois dias.
     Até quando vamos 
aguentar! 
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