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Dia 27/09 assembleia para os
trabalhadores da Sankyu
Vamos ver se desta vez os companheiros participam

O

s companheiros
que trabalham na
Sankyu e prestam
serviços para a Aperam
foram convocados para
uma assembleia, na
última quarta-feira,
para deliberarem

sobre a proposta de
PLR apresentada pela
Empresa.
A presença foi uma
vergonha. Por esse
motivo a assembleia foi
suspensa e uma nova está
sendo convocada para

amanhã, quinta-feira
às 18 horas na sede do
METASITA.
A justificativa
para o esvaziamento
da assembleia foi
o fato dela ter sido
convocada no mesmo

dia de sua realização,
e não deu tempo para
os trabalhadores se
programarem.
Desta vez, quem não
quiser participar vai
ter que arrumar outra
desculpa.

Reforçando:
Assembleia amanhã, dia 27, quinta-feira na sede
do METASITA, para os companheiros que trabalham
na Sankyu e prestam serviços para a Aperam, para
deliberarem se aceitam ou não a proposta para
pagamento da PLR/2012. O horário é às 18 horas.

COM A PALAVRA O
TRABALHADOR
“Os funcionários da
empresa Harsco Metal
estão indignados: há
meses não recebem a
diferença pela função
que exerce. Ex: auxiliar
de produção trabalha
como operador de
veículos pesados,
locomotiva, operador
de máquinas, operador
de prensa e outros.
Exercem a função de
profissional e recebem
como auxiliar. Antes
pagavam, mas agora
não pagam mais”.

APERAM

ELEIÇÕES 2012

Votar

Texto de Raquel de
Queiroz
“...numa democracia, o ato de votar
representa o ato de fazer o Governo.
Pelo voto não se serve a um amigo,
não se combate um inimigo, não se
presta um ato de obediência a um

Os 10
mandamentos do
eleitor honesto e
inteligente
10º. Não anular seu voto nem
votar em branco. Se fizer isto,
você poderá beneficiar um
candidato que não merece o
seu voto.

chefe, não se satisfaz uma simpatia.
Pelo voto a gente escolhe, de maneira
definitiva e irrecorrível, o indivíduo ou
grupo de indivíduos que nos vão governar
por um determinado prazo de tempo ...”

Ajude a combater a
corrupção eleitoral

A corrupção eleitoral só vai acabar no
dia em que todos nós entendermos que
somos responsáveis em combatê-la.
Você pode ajudar. O movimento de
combate a corrupção eleitoral criou um
site onde você pode denunciar a compra
e venda de voto.

www.mcce.org.br

Entre no site e contribua para
colocarmos a política a serviço da
população e não dos interesses pessoais.

Direção do METASITA se reúne com o presidente da Aperam

Vamos levar a ele

as preocupações dos
trabalhadores com o futuro
da Empresa, e ainda, as
expectativas em relação
a Campanha Salarial, cuja
pauta, já se encontra com
o RH.
A apreensão em que

vive os trabalhadores com
a falta de investimento,
até em manutenção, que
compromete o futuro da
Empresa; A política de
terceirização guiada pela
redução de custos e não
pela especialização, o

corte de direitos, inclusive
do VITAE, farão parte da
pauta da reunião.
Vamos mostrar que
amamos o que fazemos,
mas, que não dá para
trabalhar só por amor.
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Não jogue este informativo em via pública

A

contecerá hoje, no
Escritório Central
da Aperam uma
reunião entre a direção do
METASITA e o presidente da
Aperam, Sr. Clênio.

