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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

APERAM - CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

7h30, 13h30, 15h30 e 18h
Convocamos os companheiros (as) que trabalham na Aperam, 

sócios (as) e não sócios (as) do Metasita, cuja Contribuição Sindical tenha sido direcionada ao Sindicato.

Assembleia
Amanhã, quinta-feira, 12

TRABALhADOReS DA APeRAM

No sábado passa-
do, a direção do 
sindicato analisou 

em um Seminário es-
pecífico, a proposta do 

Desembargador Tribunal 
Regional do Trabalho, 
Dr. Ricardo Antônio e 
decidiu convocar uma 
assembleia.

Na oportunidade, 
os trabalhadores da 
Aperam irão deliberar 
sobre a proposta apre-
sentada na audiência.

De forma simples, a proposta do Desembargador é a seguinte: 
-->Relembrando...

Reajuste 
dos salários de 

6% em 2x:
a) 5% sobre o salário de 
novembro/2015, a serem pagos a 
partir de maio/2016;

b) 1% sobre o salário de 
novembro/2015, a serem pagos a 
partir de setembro/2016;

aBONO:
O abono será composto da seguinte forma:
a) aplicar 5% sobre o seu salário de novembro/2015 à 
abril/2016 + 13º salário chegando a um total de 7 salários. O 
valor encontrado será pago na forma de abono.
exemplo: Se você ganha R$1.000,00, aplica-se 5% = R$50,00 x 
7 = R$350,00.

b) A mesma operação é feita com 1%. Esse percentual deve ser 
aplicado sobre 11 salários (novembro/2015 à agosto/2016).
exemplo: Pega-se o mesmo R$1.000,00 x 1% = R$10,00 x 11 
salários = R$110,00.

Somando os dois valores o companheiro do exemplo acima teria 
6% + um abono de R$460,00.
A proposta do Desembargador ainda contém 2 itens: 
a) Estabilidade de 04 meses desde que a produção se mantenha 
em 95%, 
b) Os companheiros que estão saindo da empresa, por motivo de 
aposentadoria, poderão escolher entre o reajuste ou um abono a 
ser ajustado.

Lembramos que no 
próximo dia 13, sex-
ta-feira já temos uma 
nova audiência agenda-
da no TRT/MG.



Diante da proposta patronal, 
os trabalhadores tomaram a 

seguinte decisão:
- Suspender TEMPORARIAMENTE a GREVE;
- Realizar uma nova Assembleia nesta quinta-

feira, dia 12 às 7h:30 e 17h:30
- Manter o ESTADO DE GREVE
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EXPEDIENTE

LOMAE E CRC ENGENHARIA

Trabalhadores da Lomae decidem suspender 
TEMPORARIAMENTE a GREVE

Os trabalhadores da 
Lomae e da CRC 

Engenharia, reunidos em 
Assembleia na última 
segunda-feira, dia 9, ava-
liaram a reunião ocorrida 
entre os representantes do 
METASITA e do SINTTRO-
CEL, e os representantes 
das empresas.

Na reunião, os patrões 
pediram um prazo até 
hoje, quarta-feira, dia 11, 
para voltarem a reunir 
com os Sindicatos. 

A reunião está agen-
dada para as 17 horas, na 
sede do SINTTROCEL.

E como fica a GREVE?
Somente dois caminhos 

temos a seguir:
O primeiro é assinar o 

Acordo Coletivo de Traba-
lho. Porém, a assinatura 
depende, EXCLUSIVAMEN-
TE, da contraproposta 
que os patrões apresen-
tarem. Somente se vier 

uma proposta que seja 
digna dos trabalhadores 
e valorize os companhei-
ros e companheiras.

O segundo caminho é 
a PARALISAÇÃO IMEDIA-
TA das atividades, caso a 
contraproposta seja ruim, 
ou nem haja nenhuma.

Portanto, está nas mãos 
dos patrões a continuidade 
da prestação de serviços 
para a Aperam, ou a reto-
mada imediata da GREVE.

COMPANHEIRO/A VENHA 
PARA ASSEMBLEIA E DECIDA 
CONFORME SUA CONSCIÊNCIA 
E DISPOSIÇÃO DE LUTA.

Assembleia 
NA QUINTA-FEIRA, DIA 12/05 

ÀS 7H:30 E 17H:30

Grande 
Chefão visita 
usina de 
Timóteo
Recentemente, os traba-
lhadores da PH Transpor-
tes receberam a desagra-
dável visita do dono da 
empresa.

Sabemos que num 
mundo, cada vez mais ca-
pitalista, a busca do lucro 
a qualquer custo virou 
uma meta a alcançada 
por todos os patrões. 

     O problema é que 
alguns, ainda trabalham 
como se os funcionários 
fossem escravos, e não 
têm a mínima capacidade 
de mobilização.

Segundo informações 
extra oficiais, o encontro 
com os trabalhadores foi 
à base de grande pressão 
e recheada de Assédio 
Moral.

A exigência quanto a 
limpeza dos equipamen-
tos, de forma que não se 
importa se o trabalhador 
ficará exposto a algum 
acidente, e nem oferece 
condições para a ativi-
dade, foi um dos pontos 
discutidos.

Alguns falam até 
que a intenção, deixada 
entre os trabalhadores é 
que a culpa é do pessoal 
que trabalhava antes na 
Harsco. Ou seja, constan-
temente os trabalhadores 
escutam piadinhas e 
indiretas, que somente 
com a substituição de 
todos é que as coisas irão 
melhorar.

PH TRANSPORTES


