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CAMPANHA SALARIAL 2013-2014

Hoje, dia 06, tem
reunião de negociação
mediada pelo TRT/MG...

...e amanhã tem assembleia
Hoje, às 14h30,
voltaremos a reunir
com a Aperam na
sede do TRT em Belo
Horizonte.

A

reunião que ocorreu na
sexta-feira da semana passada, no Escritório
Central, nem precisava ter
ocorrida. A Empresa entrou
muda e saiu calada. Brin-

cou com a expectativa dos
trabalhadores. Esperamos
que no Tribunal seja diferente. Estamos torcendo
que seja feita uma proposta para ser avaliada.

Assembleia

Havendo ou
não proposta
acontecerá
assembleia
A presença na última
assembleia foi ótima se
levarmos em consideração todo esforço da
empresa em esvaziá-la.
Mas, 300 companheiros na assembleia de
amanha serão poucos.
Temos que realizar a
melhor assembleia da
campanha salarial. A
casa tem que estar
lotada.
Se houver proposta vamos colocar em
votação. Não havendo
vamos decidir o que
fazer para “sensibilizar”
a empresa.

às 7h30, 13h, 15h30 e 18h

Conforme calendário
divulgado pela Aperam,
nesse dia 06 será publicado o resultado do 4º
trimestre e o balanço
do resultado de 2013.
Até o 3º trimestre,
dos 154 milhões de dólares alcançados pelas
siderurgias da Aperam,
nós aqui do Brasil
fomos responsáveis
por 99 milhões. Isso
mesmo! Nós, sozinhos
geramos mais da metade, 64% do lucro do
setor. Na Europa são 3
plantas.
Temos certeza que a
história se repetirá. Só
não temos é a valorização pelo resultado que
produzimos. Mas, quem
quer ser respeitado tem
que se dar o respeito.
Quem quer ser valorizado tem que se valorizar.

TC MONTAGENS

Eleição CIPA
A eleição será amanhã,
dia 07/07 de 7h às
16h30. Companheiro,
vote em quem realmente
preocupa com você. Cipa
é questão de saúde!

NALCO
A Nalco encerrou o contrato
e demitiu os trabalhadores
há mais de 30 dias. Ainda as
rescisões não foram homologadas e há casos de retenção
da Carteira de Trabalho.

Trabalhador, quem é
que paga seu salário?
Um companheiro,
acreditamos por inocência,
retrucou um diretor do
Metasita dizendo que não
participa das manifestações convocadas pelo sindicato porque é a Aperam
que paga o salário dele.
Não é verdade!
Nosso salário é pago
com o lucro obtido com
a venda do que produzimos.
Somos nós quem pagamos os salários dos chefes.
O companheiro retrucou
dizendo que o equipamento é da empresa.
É verdade!
Foi o patrão que comprou o equipamento. Mas,
o cheque para pagar o
equipamento está no nome
dos trabalhadores.

Somos nós, com o
lucro que geramos, que
pagamos todos os investimentos
feitos.

Acorda
peão!
Por último, o trabalhador disse que pode ser
demitido se participar.
Outro engano do trabalhador!
Quando a greve fazia
parte da rotina dos trabalhadores da Aperam

chegamos a ser 8.500
companheiros.
Os trabalhadores recuaram. A Empresa aproveitou
para demitir.
Na nossa greve do ano
2.000 já éramos 4.500
trabalhadores. E hoje,
mal passamos de 2.000.
Portanto companheiro, não é a greve que
demite.
Pelo contrário, quando
recuamos o patrão se
sente mais à vontade para
demitir, pois, sabem que
os trabalhadores não irão
reagir.
Quando estamos mobilizados o patrão tem medo
da nossa reação.
Por isto companheiro,
nossa melhor arma é a mobilização, a luta, a greve.

JORNADA FIXA
Palestra sobre os males provocados à saúde
do trabalhador que labora de zero hora
Você marcou na sua agenda a
Palestra com a Dra. Érica, no dia 13
de fevereiro às 7h30 e 15h30?
Já acertou com sua família a
participação?
A Dra. Érica, apresentará seu
estudo de Mestrado, onde provou que
o trabalho noturno provoca profundos males à saúde do trabalhador e
que a jornada de revezamento é uma
forma de atenuar esses males quando o trabalho noturno não pode ser
eliminado.
Não esqueça: Traga também sua
família!

Será dia 13/02
às 7h30 e 15h30
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Aperam
divulga
hoje, dia 06
resultado do
4º trimestre
e do ano de
2013

ATÉ QUANDO...

EXPEDIENTE

LUCRO APERAM

