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INFORMATIVO DO METASITA - N° 2081 - 05 DEZEMBRO 2012

CAMPANHA SALARIAL - 2012/2013 - APERAM

Assembleia nesta
quinta-feira, dia 06
Convocamos todos os companheiros sócios do Metasita e não sócios, mas, cujo
Imposto Sindical foi descontado dos trabalhadores e depositado pela Aperam em
favor da Entidade para assembleia a ser realizada nesta quinta-feira, dia 06,
às 13h e 18h, para analisarem a proposta apresentada pela Aperam na reunião de
negociação ocorrida no dia 04 (terça-feira).
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• Reajuste: 5% (a partir de 1º de dezembro/2012)
• Abono: R$ 300,00
• Fim do VITAE
• Redução do percentual de Hora Extra para 50%
• Adicional noturno para 37%
• Carta branca para implantação do SESMT Coletivo

Participar da
assembleia é uma
questão de indignação
A direção do Metasita vai encaminhar
na assembleia a rejeição da proposta, a
ampliação da mobilização e começar a
construir a greve.
Já que não nos respeitam, que pelo menos
nos temem!

ATENÇÃO!!!
Assembleia

13h
18h

PLR -

SANKYU

Assembleia dia 07, sexta-feira às 18h
Convocamos todos os companheiros
que trabalham na Sankyu e prestam
serviço à Aperam para assembleia

na sexta-feira às 18h para

analisarem e deliberarem sobre a
proposta apresentada pela empresa.

LOMAE/CRC/HARSCO CAMPANHA SALARIAL - 2012/2013

Assembleia dia 11, terça-feira às 18h
Convocamos todos os companheiros que
trabalham nas empresas Harsco, Lomae
e CRc Engenharia para assembleia

na terça-feira, 11 às 18h

para analisarem e deliberarem sobre a
proposta apresentada pelas empresas.

A campanha de sindicalização, lançada pela direção do
METASITA, está sendo um sucesso! Já são quase trezentos
novos associados. Os trabalhadores estão tomando consciência
de que o METASITA somos todos nós. Ele nos unifica nas
lutas.
Quando nos filiamos ao Sindicato o reforçamos politicamente.
A filiação representa o reconhecimento da representatividade
da entidade, além de garantir sua manutenção financeira.
Vamos estender a campanha de sindicalização até o dia
20/12, e todos os companheiros que se filiarem até essa data,
concorrerão ao sorteio de uma TV de 32 polegadas.
Expediente

TV LCD
32”
PHILIPS
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Não jogue este informativo em via pública

Campanha de sindicalização vai até o dia 20 de dezembro

