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CAMPANHA SALARIAL 2014-2015

A campanha salarial,
tem que ser diferente da PLR
Tem que ter participação, para haver conquistas!
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A maioria dos
trabalhadores se omitiram.
Não participaram das
assembleias. Resultado:
a empresa manteve sua
proposta rejeitada.

Para a empresa,
pagamos o GD do chefe e
pagamos a PLR dos salários
mais altos. Só depois...
levamos a nossa parte.
Com já dissemos, é uma

proposta Robin Hood às
avessas. Os trabalhadores
acertaram ao rejeitá-la.
Porém, devido a pouca
presença na assembleia,
a Aperam se sentiu à

vontade para não fazer
nova proposta.
Do jeito que está não
existe acordo que garanta
pagamento da PLR/2014.

Além de pagarmos o GD...

Então peão?

Agora não teremos,
pois o RH quer que
banquemos uma PLR
gorda para alguns
privilegiados com
rendimentos anuais
de aproximadamente
R$120.000,00.
Então peão? Vai ficar

com os bolsos vazios
ou vai tomar coragem
e lutar por aquilo que
é seu?
A não ser que apenas
os 302 funcionários,
não fazem parte
desse caldeirão de
privilégios.
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campanha salarial?
A categoria já sabe.
Sem participação. Sem
conquistas!
Acorda peão!

PLR

Quando o patrão não
quer pagar, a luta
é o caminho para
conquistar!
Os trabalhadores estão
acostumados a serem
informados sobre greves
na FORD, WOLKS, SCANIA,
etc. mas a realidade dos
trabalhadores de São
Bernardo é maior do que
isso. Só durante o mês de
agosto, várias empresas
no ABC pararam suas
atividades para garantir
a PLR. Cladex, Anfar, Sky
Laser, Starf, ABR, Topema,
GRN, Metal Pampos, entre
outras.

Essa é a diferença.
Tem trabalhador que
terceiriza a luta. Acha que
outros têm que lhe garantir
tudo sem que ele faça o
menor esforço.
Em outros locais os
trabalhadores sabem que
não adianta reclamar e
nem fingir que não têm
nada haver com isso.
Vão à luta, e arrancam
seus direitos quando os
patrões os negam.

1 Tô de olho!
“Cuidado dom... você mudou de área mas não mudou de
comportamento. As reclamações não param de chegar.”

2 Ponto, ponto e ponto...
“A marcação de ponto nem completou um mês e as
irregularidades ainda persistem, agora gostaria de saber
como o supervisor e o gerente estão conseguindo
registrar essas irregularidades, pois, aqui na PLEA o
horário de trabalho é diferente dos demais da empresa.
Os trabalhadores do TM trabalham de 07:00hs às
17:00hs e os TT tem a jornada de 17:00hs às 03:00hs da
madrugada.
A falta de comprometimento com a segurança é
gritante, os trabalhadores saem do trabalho às 03:00hs
da madrugada e não é oferecido transporte até suas
residências, caso ocorra um acidente de trajeto, ou
abordados por bandidos. Nessa hora da matina, até
conseguirem socorro...
Preventiva... é dia sem direito a folga, mas e aí?
Segundo informações, hora extra nas folgas seriam feitas
apenas em caráter de emergência, mas as preventivas
são emergências ou programadas?
Será que isso só vem acontecendo aqui no Silício?”
O sindicato encaminhou esta denúncia para o
Ministério Público e para o Ministério do Trabalho.

Vamos reforçar as
denúncias contra os patrões
Você sabia que pode,
diretamente, reclamar das
condições de trabalho à
qual está sujeito?
Sempre chegam
denúncias ao Metasita,
encaminhamos ao
Ministério do Trabalho e
ao Ministério Público do
Trabalho.
Vocês também pode fazer
isso. Inclusive, ajuda a
reforçar as denúncias
encaminhadas pelo

Sindicato.
O telefone do Ministério
Público do Trabalho é:
(31) 3846-0561
O endereço é:
Rua Itaparica, nº 1375,
Bairro Santo Elói - Cel.
Fabriciano/MG.
O autor da denúncia pode
pedir sigilo do nome. Não
precisa se identificar.
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Campanha
salarial
Como será na

APERAM
COM A PALAVRA O TRABALHADOR

