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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

Demos o 
“pulo do gato”

APERAM - CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

Em nova entrevista, 
desta vez divulgada 
no jornal Hoje em 
Dia, o presidente 
da Aperam ressalta 
o bom momento 
vivido pela Empresa 
devido à todo pro-
cesso de redução de 
custos praticado, 
ao longo dos últi-
mos anos.

Segundo a entrevista, “Apesar do momento de 
fragilidade, o grupo, que também possui plantas na 
Bélgica e na França, contabiliza crescimento robusto. 
Globalmente, a Aperam registrou em 2014 lucro 
líquido de US$ 95 milhões, saindo de um prejuízo de 
US$ 100 milhões no ano anterior. 
No primeiro semestre deste ano, a fabricante de aços 
já registra lucro líquido de US$ 108 milhões, ante 
US$ 55 milhões do mesmo período do ano passado.” 

CAMPANHA 
SALARIAL

Diante do cenário 
exposto pelo presidente 
nada justifica a choradei-
ra que sempre ocorre na 
negociação da campanha 
salarial. Temos tudo para 
realizar uma negociação boa 
e rápida. Não existe razão 
para estender a negociação 
para o ano que vem, como 
sempre ocorre. É preciso 
entender o bom momento 
da empresa para que não 
tenhamos mais trabalhador 
ganhando a vergonha de 
R$5,95/hora.

QUeM dá A 
úLtIMA PALAvRA 
NA APeRAM?

Durante a última visita 
do CEO da Aperam/Mundo 
à Aperam/Timóteo, o mes-
mo mandou desativar a TT4 
por questões de segurança 
e ergonomia.

No entanto, o gerente 
da área, se sentindo maior 
do que o próprio CEO, 
determinou o uso da TT4 
para corte de insumos. Um 
absurdo! Uma vez que, a 
desativação, não se deu por 
uma questão de qualidade 

e sim de segurança, que, 
segundo a chefia da em-
presa proclama aos “quatro 
cantos” é uma prioridade.

O problema foi levado 
para a CIPA pelo cipeiro e 
diretor do Sindicato Marcos 
Vinícius. Depois da denún-
cia junto à CIPA o equipa-
mento voltou a ser desati-
vado. Revoltado, o gerente 
da área decidiu dar um 
tratamento “diferenciado” 
ao diretor do Sindicato que 
culminou com um balão de 
02 dias. Lógico que vamos 
questionar essa decisão na 
justiça.

RH
Levado o problema ao 

RH, que nunca hesitou em 
demitir qualquer trabalha-
dor pelo menor erro que 
cometesse, simplesmente 
fizerem “ouvidos moucos”. 

Esse é um dos maiores 
problemas que enfrentamos 
com o RH de uns tempos 
pra cá. 

Sua tarefa é sempre 
justificar as atitudes de 
alguns gerentes.... por 
mais absurda que seja, 
inclusive, de desrespeitar 
uma decisão do CEO da 
Aperam.

DENÚNCIA NA TT4
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EXPEDIENTE

CAMPANHA SALARAL 2015/2016

SE
JA

 C
ON

SC
IE

NT
E!

 N
ÃO

 JO
GU

E 
ES

TE
 IN

FO
RM

AT
IV

O 
EM

 V
IA

 P
ÚB

LIC
A

APERAM - 1ª REUNIÃO/NEGOCIAÇÃO

Reunião para construção 
de calendário das 
negociações

Hoje às 14h teremos uma 
reunião com a Aperam para 
acertamos o calendário 
de negociação, e, retirar 
possíveis dúvidas que a 

empresa possa ter sobre a 
pauta dos trabalhadores.
Ainda não é o início da ne-
gociação, porém, vemos com 
bons olhos a iniciativa dessa 

reunião, ainda no mês de 
outubro, que vai de encontro 
ao nosso desejo de encerrar-
mos a campanha salarial no 
mês de novembro.

Empresa faz nova proposta. 
Para direção do Metasita, os 
trabalhadores tem que rejeitá-la

SANKYU - CAMPANHA SALARIAL

Em reunião na sede do 
Metasita na última segun-
da-feira, a Sankyu apre-
sentou uma nova proposta 
para renovação do Acordo 
Coletivo: 

1)ReAJUSte: 6,8% a 
partir de 1º de outubro, 
e não de 1º/junho que é 
a data base. 
2)ABONO: será pago no 
cartão alimentação de 
28% do salário base sem 
o reajuste. 
3)CeStA BáSICA: 
R$170,00.

Pela proposta da empre-
sa todos os trabalhadores 
da Sankyu que foram de-
mitidos/transferidos pela 
Aperam não têm direito ao 
Acordo Coletivo ficando no 
prejuízo. o complemento da 
CESTA BÁSICA de 28% não 
repõe sequer o prejuízo que 
o trabalhador tem ao não ter 
o reajuste salarial retroa-
tivo a 1º de junho. É por 
isso, que comunicamos aos 
representantes da Sankyu 
que mesmo convocando a 
assembleia, vamos defender 
firmemente pela rejeição da 
proposta.

ASSEMBLEIA 
pArA oS 

trABALhAdorES 

dA SAnkyu
Convocamos todos 
os trabalhadores que 
trabalham na Sankyu 
ou que foram 
demitidos a partir 
de 1º de junho para 

assembleia 
na próxima 
quarta-
feira, 04, 
às 18h para 
analisar e deliberar 
sobre a proposta 
apresentada pela 
Sankyu para 
renovação do 
Acordo Coletivo.

tUdO eLetRO
Gostaria de denunciar 
que toda hora extra que 
estamos fazendo na 
TUDO ELETRO não está 
sendo paga. Segundo 
o dono da empresa o 
motivo é que a Aperam 
é uma má pagadora 
e a empresa também 
não está recebendo. Se 
a Aperam não paga a 
TUDO ELETRO, a TUDO 
ELETRO não tem como 
pagar os trabalhadores.
Hôooo Aperam... será 
que vamos ter que te 
levar para o SPC, SERASA 
para que possamos rece-
ber nossas horas extras?

COM A 
PALAVRA O 
TRABALHADOR

ALéM de NãO 
PAGAR, deMIte 
QUeM ReCLAMA
Os companheiros da TC 
Montagens estão pade-
cendo pelos problemas de 
gerenciamento da empre-
sa. Eles estão covivendo 
no dia a dia com atraso 
de pagamento salarial, 
PLR, Plano de Saúde, 
etc. E, se alguém recla-
ma desse absurdo ainda 
demitem.  Já entramos 
na justiça contra a TC 
Montagens com audiên-
cia agendada para o dia 
24/11/2015. Queremos 
ver se na frente do Juiz 
eles serão tão arrogantes.

TC MONTAGENS

CAMPANHA DE SINDICALIÇÃO

Desde segunda-feira, 
estamos nas portarias da 
Aperam com a campanha 
de sindicalização.
Ser sócio do sindicato 
dá ao trabalhador várias 
vantagens: assistência 
jurídica, colônia de férias, 
PRÓSAÚDE, vários convê-

nios inclusive com Facul-
dades, etc.
Porém, o maior de todos 
os motivos para sindicali-
zar é o fortalecimento da 
ferramenta responsável por 
conduzir as lutas e nego-
ciações que garantem to-
dos os direitos da compa-

nheirada. Trabalhador sem 
sindicato é trabalhador 
desarmado para enfrentar o 
patrão. 
Fortalecer o Sindicato é 
fortalecer a luta pelos seus 
direitos.

JUNtOS SOMOS + FORteS!

Fortalecer o sindicato é te Fortalecer


