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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

APERAM - CAMPANHA SALARIAL

INPC= 10,33% 
Proposta da Aperam:

  5% e mais nada
Assembleia quinta-feira 03/12

Convocamos os compa-
nheiros que trabalham 
na Aperam, sócios 

e não sócios do Metasi-
ta, cuja a contribuição, 
tenha sido direcionada ao 
Metasita, para assembleia  
a ser realizada na próxima 
quinta-feira, dia 03/12, na 
sede do METASITA.

Para garantir o direito 
de todos participarem, a 
assembleia será realizada 
em 04 horários: 7h30, 
13h30, 15h30 e às 18h.

Os presentes vão 
deliberar se aceitam ou 
não a proposta da Aperam 
para renovação do Acordo 
Coletivo.

Sem caSa cheia, 
Sem aSSembleia

Como foi feito na aprovação da pauta que 
foi encaminhada à Aperam, se a casa estiver 
vazia a assembleia será cancelada. A cam-
panha salarial é responsabilidade de todos e 
não tem como delegar a sua parte. 

A ausência de um companheiro compromete 
o resultado que afeta a todos. Casa vazia, 
acordo ruim, todos saem prejudicados.
A assembleia que aprovou a pauta teve a 
participação de mais de 400 companheiros. 
Para analisar a proposta da empresa a pre-
sença tem que ser maior.

Horários:
7h30, 13h30, 
15h30 e 18h
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CRIME CONTRA VIDA

COMO ANDAM AS NEGOCIAÇÕES

Indignação da Aperam é com a foto 
publicada, e não com as mortes

Uma parte da reunião 
em que a Aperam apresen-
tou sua proposta para reno-
vação do ACT 2015/2016, 
foi consumida pelos 
representantes da Empresa 
para mostrarem sua indig-
nação com a foto publicada 
nos dois últimos Boletins 
mostrando o que seria uma 
das vítimas da tragédia 
provocada pela Samarco. 

Segundo os represen-
tantes da Aperam, a foto 
não é da tragédia, e sim 
resultado de uma brinca-

deira feita nos EUA. 
Recebemos a foto como 

sendo de uma das vítimas. 
Para nós, ela é só um sím-
bolo da maior tragédia am-
biental que aconteceu no 
Brasil, e que, vitimou cerca 
de 30 pessoas, algumas 
ainda desaparecidas e que 
provavelmente sequer vão 
poder ser enterrados pelos 
seus entes queridos.

Além das vidas hu-
manas, o Rio Doce e 
dos ribeirinhos que dele 
dependem, também foram 

afetadas. Já foram mais 
de 13 toneladas de peixes 
resgatados nas margens dos 
rios. Este é o capetalismo 
selvagem que tanto conde-
namos. Para essas pessoas 
(os patrões), vidas não pas-
sam de matéria prima para 
a produção. Não é absurdo 
publicarmos a foto represen-
tando ser uma das vítimas 
em Mariana/MG. Absurdo  é 
existir pessoas que acham 
que tudo é justificado pelo 
lucro. O que esperar de 
pessoas como essas.Sede da cNm-cUT 

sofre atentado à 
bomba

Na madrugada da 
última 5ª-feira, 26/11, 
a sede da Confederação 
dos Metalúrgicos/CUT 
sofreu um atentado com 
uma bomba.

A entrada da sede foi 
destruída. Felizmente não 
houve nenhuma vítima. A 
quem interessa esse tipo 
de ato? Aos que querem 
intimidar a classe traba-
lhadora? Atos como esse 
são frutos da intolerância 
dos que não conseguem 
conviver com o pensa-
mento diferente, com as 
divergências de ideias. 

Se tentam nos 
intimidar é porque têm 
medo da gente. Afinal, 
“ninguém chuta ca-
chorro morto”. A classe 
trabalhadora é teimosa, 
firme, consciente. Não 
desiste nunca. Mas é 
preciso denunciar.  “O 
que me preocupa não é 
o grito dos maus. É o si-
lêncio dos bons” já dizia 
Martin Luther King.

Agendada a 
1ª reunião de 
negociação

Está marcada para o 
próximo dia 10 às 15h 
a 1ª reunião de nego-
ciação entre o Metasita 
e a Vamservice, para 
discussão da renovação 
do Acordo Coletivo.

A empresa teve tempo 
mais que suficiente, e por 
isso, aguardamos uma 
proposta digna para os 
trabalhadores que tanto 
lucro garantem a ela.

aRcelOR/cST - ViTÓRia
-> REAJUSTE: 5%
-> ABONO: R$1.000,00
-> REJEITADA POR 
UNANIMIDADE

USimiNaS/iPaTiNGa
-> REAJUSTE: 0,00%
-> ABONO: R$2.500,00
-> Assembleia: de 4ª à 
6ª-feira desta semana nas 
portarias da empresa.

SiNDimiVa/TimÓTeO
-> REAJUSTE: 2,5%
-> REJEITADA POR 
UNANIMIDADE EM 
ASSEMBLEIA.


