Sem Censura

Federação Estadual dos
Metalúrgicos de MG

INFORMATIVO DO METASITA - N° 2076 - 17 OUTUBRO 2012

CAMPANHA SALARIAL - 2012/2013

APERAM
Contraproposta ainda não apareceu

T

udo começou dentro
dos conformes.
Entregamos a
Pauta de Reivindicações
dentro do prazo previsto
no Acordo Coletivo de
Trabalho, e junto com ela,
uma proposta de calendário.
Tudo aceito prontamente pela
empresa.
Infelizmente, terminamos
a terceira rodada sem
ainda conhecermos a
contraproposta da Aperam.
REUNIÃO

Horizontais, mais de 700
entre 2011 e 2012; As
diferenças Salariais por
Substituição somam mais de
700 também, e, a Previsão
Orçamentária da empresa
para 2013 aponta um alto
custo para a empresa.
O discurso sempre é
de competitividade, o que
concordamos plenamente.
Se uma empresa não é
competitiva, fica impossível
manter os negócios.
Nossa divergência

nasce a partir do momento
em que os trabalhadores
pagam um preço muito
alto recebendo uma PLR
menor que a recebida no
ano passado; algumas
áreas foram fechadas e
assim, consequentemente,
elimina-se postos de trabalho;
recebemos ganho real nos
salários bem inferiores aos
recebidos pelos trabalhadores
de outras empresas
siderúrgicas, inclusive do
próprio grupo.

A maior expectativa
nossa, e da categoria,
é que seja apresentada
uma contraproposta,
para assim convocarmos
uma Assembleia, para
a deliberação dos
trabalhadores.

DATA BASE

Na reunião realizada
ontem, 16, na sede do
Metasita, a empresa pontuou
3 aspectos que demonstram
que a Aperam está sempre
em movimento.
São ações que, segundo
os representantes das
empresa, contribuem para o
aumento dos seus custos.
Essas ações foram
distribuídas, entre Promoções
Verticais e Progressões

EXPECTATIVA

A

o final da reunião, a
empresa informou
que não irá poder
reunir na próxima quinta-feira,
conforme estava marcado no
calendário. Ficou confirmada
a reunião para o dia 25 de
outubro, às 14 horas.

Nossa data base encerra
no dia 1º de novembro, como
a empresa não pôde reunir
no dia 18, a mesma ficou
garantida até o dia 14 de
novembro.

Empresa apresenta nova
proposta de PLR
Assembleia será amanhã, quinta-feira, dia 18

R

espeitando sempre
um dos princípios
que norteiam
as ações da direção do
Metasita, convocamos os
trabalhadores da Sankyu

para participarem de
uma Assembleia, onde
será apresentada a nova
proposta da empresa para
pagamento da PLR.
O princípio de que

falamos, é o de levar
a proposta para a
Assembleia, para que os
trabalhadores decidam se
aceitam ou não.
Portanto, se para você
é importante decidir sobre
um dinheiro que pode vir
para o seu bolso, venha
para a Assembleia!
Sabemos que para
alguns, isto não faz
diferença. Até imaginamos
que devem ter um salário
muito bom, ou a novela ou
o boteco é mais importante.
Se o que vamos decidir
é de seu interesse, não
deixe que outros decidam
por você.
Participe!
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COM A PALAVRA O
TRABALHADOR
Tenho visto na
portaria em que
entro para trabalhar,
uma turma do
Metasita fazendo
a Campanha de
Sindicalização.
Gostaria de
aproveitar este
espaço para dizer
para muitos que
vejo passar pelo
pessoal, e diz que é
associado.
Alguns identifiquei
que dizem isto só
para se verem livres
da abordagem.
Nós que
convivemos com
todos os momentos
de Greves, sabemos
que foram elas as
responsáveis pelos
benefícios e direitos
que temos.
Nada que tem aí
foi a empresa que
chegou e disse:
olha, vocês são
homens especiais
e por isto vamos
construir uns
restaurantes para
não precisarem
de trazer marmita;
olha, vou pagar um
retorno de férias pra
vocês.
Se não
fortalecermos o
nosso Sindicato, não
é a empresa que irá
fazer.
Acorda Peão!
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