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Companheiros, como já é 
do conhecimento de todos, 

reiniciamos negociação com a 
Belgo Bekaert Arames. Nesta 
quarta-feira, às 16h, temos reu-
nião com a empresa para abrir 
um processo de negociação 
com os seguintes assuntos de 
pauta:
- Plano de Cargos e Salários

- Ticket/Cesta Alimentação
- Punições injustificadas aos 
trabalhadores conforme denún-
cia feita pelos trabalhadores.

Nesta reunião com a Belgo 
Bekaert, também buscaremos 
a negociação sobre o fim dos 
turnos fixos que hoje são pra-
ticados pela empresa e que es-
tão deixando os trabalhadores 

numa insatisfação total.
Companheiros, confiram nos 

próximos boletins Arame Quen-
te as informações sobre essa 
reunião. Queremos deixar claro 
que o resultado positivo dessas 
negociações depende da união 
e participação de todos os tra-
balhadores na luta junto com o 
Sindicato.

ArcelorMittal provoca os 
metalúrgicos de BH/Contagem
É isso mesmo com-

panheirada, os 
metalúrgicos de 

Minas Gerais estão em 
plena campanha salarial, 
mas até agora a proposta 
que esta sendo apresen-
tada pela ArcelorMittal/
FIEMG praticamente só 
repõe a infração do perí-
odo. 

Nas últimas reuniões 
que aconteceram na se-
mana passada eles fize-
ram uma provocação aos 
metalúrgicos ao afirmar 
que só irão conceder au-

mento real se a categoria 
aceitar o maldito banco 
de horas.

Diante da provocação 
da Arcelor na mesa de 
negociação, estamos 
convocando a todos os 
companheiros que 
trabalham nas uni-
dades da empresa 
em BH/Contagem 
para comparecer a 
grande assembleia 
que será realizada 
na sede do Sindi-
cato nesta quinta 
feira, às 18hs. 

Nela iremos avaliar o 
resultado da próxima reu-
nião de negociação que 
acontecerá na FIEMG na 
próxima quarta-feira (30), 
e preparar a greve nas 
fábricas. 

Companheiro, agora 
você tem que fazer a sua 
parte. Compareça ao Sin-
dicato e nos ajude a lutar 
pelo aumento do nosso 
salário e a ampliação de 
nossos direitos.

u 5,9% de reajuste (ou seja, praticamente ZERO de 
aumento real)
u Banco de horas
u Nenhuma resposta sobre nossa reivindicação de 
redução da jornada de trabalho, sem redução de sa-
lários

Veja a provocação da Arcelor/ FIEMG

Hoje tem reunião com a Belgo Bekaert Arames

ASSEMBLEIA GERAL
Quinta, 31 de outubro, às 18 horas,

No Sindicato (R. Camilo Flamarion, 55 - J. Industrial - Contagem)
Para avaliar o resultado da última reunião na FIEMG  e construir 

a greve em cada fábrica
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 Mande um e-mail para
falacompanheiros@yahoo.com.br

e denuncia qualquer irregularidade so SindicatoDENUNCIE

Um empregado belga da Arcelor-
Mittal, Alain Vigneron, de 45 anos, 

se suicidou no início de outubro, e dei-
xou uma carta de Adeus onde acusa o 
patrão, Lakshmi Mittal, de lhe ter “tira-
do tudo”, dois anos depois do anúncio 
do encerramento dos altos-fornos da 
ArcelorMittal, em Liège, na Bélgica.

A carta foi entregue, algum tem-
po antes, a um colega sindicalista e 
amigo, Frédéric Gillot, que explicou: 
“Eu quis devolver-lhe a carta, mas ele 
não quis. Este encerramento era algo 
que lhe causava muito sofrimento. Eu 
via… quando ía a casa dele ou ele vi-
nha à minha, era, obviamente, o tema 
central das conversas”.

Desde os 14 anos que Alain Vigne-
ron trabalhava no gigante mundial da 
siderurgia e tinha chegado a respon-
sável de produção num laminador do 
grupo. 

Alain Vigneron fazia parte dos cer-
ca de 2000 empregados da fábrica 
atingidos pelo encerramento de uma 
parte das atividades da empresa. Um 
encerramento que tem provocado um 
movimento de protesto por parte dos 
funcionários.

Fonte: Euronews 

ArcelorMittal aprofunda crise em todo mundo
Companheiros, desde que foi 

criado o grupo ArcelorMit-
tal, milhares de postos de traba-
lhos já foram fechados em todo 
o mundo. O motivo principal do 
fechamento das várias unidades 
e das demissões em massa é 
a ganância da empresa em au-
mentar a sua produção, baixar 
o custo da mão de obra e com 
isto, reduzir custos para aumen-

tar seus lucros. 
Com esta pratica imoral da 

empresa contra seus trabalha-
dores, as conseqüências são 
terríveis porque, além dela atin-
gir em cheio os trabalhadores e 
seus familiares, também atinge 
a economia do país e das cida-
des onde ela possui suas unida-
des. 

Mas não é só isso. Aqueles 

trabalhadores que ainda per-
manecem na empresa são os 
que sofrem as maiores conse-
quências, ao verem a cada dia 
que passa tudo aquilo que eles 
ajudaram a construir com vários 
anos de trabalho e dedicação, 
ser destruído num piscar de 
olhos por uma empresa que não 
tem nenhuma responsabilidade 
social.  

Trabalhadores da Arcelor Manchester 
ameaçam parar a produção

Os trabalhadores da Ar-
celorMittal Manchester 

não estão suportando mais 
os baixos salários que são 
praticados por esta empre-
sa do Grupo Arcelor. Esses 
companheiros também não 
recebem os mesmos be-
nefícios dos trabalhadores 
das outras unidades e ainda 
amargam um dos piores sa-
lários do Grupo.

A empresa não esta cum-
prindo o plano de cargos e 
salários como deveria, pois 
está privilegiando um peque-
no grupo de trabalhadores. 
Além disso, está obrigando 
os companheiros a fazer 
horas extras. Como se não 
bastasse agora também co-
meçou a aplicar sua política 
de redução de custos, demi-
tindo trabalhadores mais ve-
lhos de casa para contratar 
novos trabalhadores com 
salários bem mais baixos.

Diante disso, os compa-
nheiros estão dispostos a ini-
ciar a luta pelo cumprimento 
do plano de cargos e salá-
rios e também para barrar 

as demissões. A companhei-
rada também quer receber 
os mesmos benefícios que 
recebem os demais traba-
lhadores do Grupo. Caso a 
Arcelor insista em continuar 
com essa política vergonho-
sa, os trabalhadores estão 
dispostos a avançar na luta 
e até entrar em greve por 
tempo indeterminado.

Os companheiros da Ar-
celorMittal Manchester es-
tão de parabéns por esta 
disposição de lutar por me-
lhores condições de salários 
e colocar um fim nas demis-
sões que a empresa preten-
de fazer. Nós do Sindicato 
estamos juntos nessa luta, 
orientando os trabalhadores 
e trazendo informações do 
que esta sendo praticado em 
outras unidades do grupo. 

É dessa forma que vamos 
conquistar a igualdade na 
ArcelorMittal que tem provo-
cado o “terror” e o caos entre 
os trabalhadores do Grupo 
em todo mundo. Vamos a 
Luta Companheiros, até a 
Vitoria!

Empregado da Arcelor na 
Belgica se suicida e deixa 
carta acusando o patrão


