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PLR 2014

Aperam permanece em silêncio
A Aperam ainda
não se manifestou
sobre o início das
negociações da
PLR/2014.

P

ela proposta do
sindicato a mesma
comissão que negociou a PLR/2013 também
negociará a PLR/2014.

Porém, a empresa não diz
nem que sim nem que não.
Enviamos uma correspondência sugerindo o
início das negociações para
ontem, 3ª-feira.
A resposta da empresa
foi o silêncio.
Será que vamos ter que
recorrer à mediação antes
mesmo da negociação começar, ou melhor, para que
a negociação comece?

SANKYU - CAMPANHA SALARIAL 2014/2015

A

Sankyu faz “proposta”: INPC
Mais Nada!

Sankyu apresentou
uma proposta para
renovação do Acordo
Coletivo de Trabalho: Reajustar os salários pelo INPC

(6,08%), mais nada.
Não fez proposta de
ganho real; nem para PLR
2014, insalubridade, etc.
A vontade era de re-

cusar em mesa. Mas essa
é uma decisão que cabe
aos trabalhadores e não à
direção do Metasita.
Como já foi convocado
em dois boletins, nesta
quarta-feira, dia 11/06,
às 18h haverá assembleia
no sindicato para que os
companheiros possam se
posicionar.
Se voccê acha que o
que merece da Sankyu
após um ano de trabalho
é meramente a reposição
dos salários, pelo INPC,
compareça à assembleia e
vote a favor. Se você pensa
como a direção do sindicato: que reposição de perda
é apenas uma obrigação e

ASSEMBLEIA
Nesta
quarta-feira
às 18h na
sede do
Metasita
o que queremos é discutir
ganho real e mais direitos, compareça e rejeite a
proposta.
Você só não pode se
omitir, e deixar que outros
decidam por você.

PLR/2013

Conforme Convenção Coletiva assinada
entre o Metasita e o Sindimiva a 1ª
parcela da PLR/2013 das Empresas, cujo
patrão se faz representar pelo Sindimiva,
tem que ser paga até o dia 20 de
junho/2014.
Fique atento aos seus direitos!

APERAM - TRABALHADOR
No último Sem Censura
abordamos a tática dos
patrões de nos dividir para
ser mais fácil nos controlar.
Chefia e chão de fábrica;
semana inglesa e turno,
etc. Uma das divisões que
perpassa as demais é entre
trabalhadores novatos e os
com mais tempo de casa.
Neste boletim queremos
dialogar com os trabalhadores novatos.
Como será trabalhar na
Aperam daqui há 10 anos?
Quais serão seus direitos
neste período?
Toda regra tem exceção! Mas temos sentido
falta dos trabalhadores com
menos tempo de casa nas
assembleias. Alguns sequer
adquiriram o hábito de pegar nossos boletins. Quando
os questionamos a resposta
é sempre a mesma. Estou
aqui de passagem, até me
formar. Assistem a Aperam
investir contra nossos direitos. Mas... como imaginam
não estar aqui amanhã...
não fazem nada! Porém,
muitos dos que entraram
com esse mesmo pensamen-

to já estão completando
anos de casa. Fizeram um
plano, mas foi realizado
outro. Não participavam,
pois, achavam que não
valia a pena, uma vez que,
em breve pediriam conta e
agora se veem trabalhando
com o salário muito menor
que os dos seus colegas com
mais tempo de casa. Têm
a mesma responsabilidade,
mas não os mesmos salários.
Ganham seis, sete reais por
hora enquanto seus colegas
ganham muito mais para
realizar a mesma função.
Estão colhendo o fruto da
sua omissão. E a coisa pode
piorar! À medida que os trabalhadores, com mais tempo
de casa vão saindo, vai se
perdendo a referência dos
salários maiores e os pequenos salários de hoje podem
ser os maiores de amanhã.
Olhe ao seu redor que
encontrará algum colega de
trabalho nessas condições.
É preciso mudar este
pensamento! A opção de
cada um por si e DEUS pra
mim, está levando todos
para o buraco.

Quando da terceirização da Oficina Mecânica
pela Thermon o preposto da empresa, em reunião com os trabalhadores, garantiu que pagariam uma PLR, no
mínimo igual da
Emalto.
Só para ter uma
idéia a Emalto pagou a título de PLR
80% do salário de
uma única vez.

Minas sem segurança
Você sabia que após
as 18h, se precisar de
alguma ocorrência policial
você terá que procurar
a delegacia de Ipatinga, que também atende
outras cidades da nossa
região!? Terá que aguardar na fila até que todos

os que chegaram primeiro
sejam atendidos, o que
normalmente dura uma
noite inteira!?
Nas propagandas oficiais do governo de Minas
isto não aparece! Esse é o
modelo que querem para o
Brasil. Você vai deixar?

PROJETEC
ASSEMBLEIA é nesta quarta-feira (11/06)
Todos os trabalhadores estão convocados para avaliar e
deliberar sobre a proposta apresentada pela Projetec.
Assembleia amanhã às 18h na sede do Metasita.
Participe!!!
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

1ª parcela da PLR
tem que ser paga até
o dia 20 de junho
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