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Campanha salarial
A categoria já sabe.
Sem participação.
Sem conquistas!

Trabalhadores da Aperam
Assembleia amanhã,
quinta-feira, dia 20/11
Primeira proposta da Aperam foi rejeitada em mesa.
Negociações continuam hoje (19/11)

N

a reunião de
negociação ocorrida
na segunda-feira,
17, a Aperam apresentou
sua primeira proposta
para renovação do Acordo
Coletivo. Reajuste de 6%
(5% em novembro e 1%
em janeiro/2015) mais
nada. Índice que sequer
repõe a inflação do período
que é de 6,34%.
Pauta negativa
Tem ainda a pauta
negativa. A Aperam
quer acabar com o

adiantamento quinzenal
a partir de abril/2015,
e custear a liberação
de apenas um diretor
do METASITA. Hoje são
liberados dois diretores
sem ônus para o sindicato.
Rejeição na mesa
Conforme havíamos
divulgado em nossos
informativos, qualquer
proposta menor que a
inflação seria rejeitada em
mesa. Foi o que foi feito.
Para dar continuidade
nas negociações

apresentamos uma
contraproposta. Reduzimos
o pedido de ganho real de
10% para 8%, mantendo
os demais itens da pauta
original.
Bola da vez
A Aperam rejeitou nossa
contraproposta também em
mesa. Mas, entendemos que
a bola da vez está com ela.
Cabe a Aperam apresentar
uma nova proposta. Por isto,
solicitamos uma nova reunião
que foi agendada para esta
quarta-feira, às 15 horas.

Assembleia
Convocamos todos (as)
os trabalhadores (as) da
base do METASITA, que
trabalham na Aperam e
os funcionários (as) da
Empresa, que mesmo não
sendo da base fazem parte
do quadro de associados,
para uma assembleia
nesta quinta-feira, para
analisar e deliberar sobre
a proposta da Aperam
para renovação do Acordo
Coletivo/2014.

7h30, 13h, 15h30 e 18h

APOSENTADORIA ESPECIAL

Reunião com os companheiros sobre a
Aposentadoria Especial ameaçada no STF
Convocamos todos os
companheiros para uma
reunião hoje, (19/11/2014)
no METASITA, às 18 horas
para darmos continuidade
às discussões sobre o
julgamento no STF, que pode
por fim a aposentadoria
especial.
Vamos debater sobre os

caminhos que temos para
intervir no processo e
as “quantas” andam as
negociações com o escritório
de advocacia para nos
representar numa ação
judicial sobre o tema.
Esperamos que a casa encha.
De nada adianta chorar
sobre o leite derramado.

Reunião hoje no
METASITA, às 18 horas
APERAM

As negociações deste
ano já estão marcadas pela
incoerência.
Primeiro, a Aperam
disse querer fazer uma
negociação rápida. Porém,
só apresentou sua primeira
proposta no dia 17 de
novembro.
Segundo, a empresa
disse que para fazer uma
proposta era preciso que
fosse vislumbrado um
cenário negocial. Isto já
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aconteceu.
As negociações entre
a FIEMG e a FEM/CUT/MG
já se encerraram com os
trabalhadores tendo ganho
real.
A Usiminas apresentou
sua primeira proposta: 6%
mais abono de R$700,00 e
a proposta foi rejeitada em
mesa.
Em João Monlevade já
foi ofertado pela Empresa
reajuste de 6% e abono

de R$900,00. Proposta também
rejeitada.
Com este cenário a Aperam faz
uma proposta de apenas 6%.
Dá para entender?
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Negociação marcada
pela incoerência

