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

Você concorda com o

fim do adiantamento

a partir de Abril?

Estaremos nas portarias da Aperam
coletando os votos dos trabalhadores
Quarta-feira: 14h às 15h30
Quinta-feira: 6h às 8h30, 11 às 18h e de 22h às 23h30
No escritório central será somente na quinta-feira:
7h30 às 8h30 e de 11h30 às 13h30

O

que a maioria decidir será
comunicado a Aperam para que as
negociações continuem.

Abono
por direito
A Aperam chegou fazer uma
proposta de abono em troca do fim do
adiantamento salarial.
Recusada em mesa, pelo Metasita!
Deixamos claro que vamos lutar
por abono, como as demais empresas
siderúrgicas estão ofertando. Mas, não
em troca de direitos. Direito não se
vende. O trabalhador pode até abrir mão,
mas vendê-lo não.

Proposta da Aperam foi
rejeitada em mesa

Conforme já havíamos divulgado,
qualquer proposta que fosse menor
do que a inflação; seria rejeitada na
mesa. Foi o que fizemos. A proposta
da Aperam de 6% (5% em novembro
e 1% em fevereiro) além de dividir
o reajuste, ainda não repõe sequer
a perda pelo INPC de 6,34%. Foi
rejeitada em mesa. Esta posição foi
reforçada na última assembleia.
Assembleia: Longe do ideal,
mas um bom começo.
A presença na assembleia

realizada na última quintafeira, na sede do METASITA, foi
longe da ideal para voltarmos
aos tempos em que a campanha
salarial significa a certeza de
novos direitos e conquistas.
Mas, se considerarmos que
não havia nenhuma proposta
para ser colocada em votação,
podemos dizer que os mais de
300 companheiros que se fizeram
presentes na assembleia, nos
deixaram esperançosos de que
poderemos ter uma campanha
melhor do que a realizada no ano
passado.

“Quero expressar aqui a
minha indignação, pois
trabalho na laminação
a frio de inox (PLIA)
há muitos anos e cada
dia que passa parece
não ensinarem nada aos
novos lideres.
Estamos convivendo com
uma nova liderança que
parece ser treinada por
senhores feudais. Tudo é
grosseria e gritaria com
nós operadores. Sabemos
que trabalhamos
na área com maior
índice de acidente da
Aperam, mas também
possuímos equipamentos
com mais de 10 anos
sem acidentes. Não
tem diálogo e nem
explicações, e agora,
sempre nos ameaça
com advertência, e
nos pergunta se não
temos medo de perder
o emprego. Para mim
esses assédios cometidos
por ele nada mais é que
uma arma para quem não
tem liderança, pois o
verdadeiro líder adquire
respeito pelo exemplo e
não medo pela força”.
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METASITA X SINDIMIVA

Trabalhadores
rejeitam proposta
Em votação realizada nas portas das
fábricas, cujos patrões se fazem representar
pelo SINDIMIVA; os trabalhadores decidiram
por ampla maioria, rejeitar a proposta
patronal para renovação da Convenção
Coletiva de Trabalho. Ofereceram apenas o
INPC de 6,34% e mais nada.
A participação dos trabalhadores foi muito
boa. Foi só o começo.
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APOSENTADORIA ESPECIAL

Não deixe a aposentadoria especial
acabar. A responsabilidade
e a luta é de todos
Tanto na reunião que
aconteceu na quarta-feira
como na assembleia da
quinta, debatemos com os
companheiros a “quantas”
andam as mobilizações
junto ao STF, na busca de
mostrar para os Ministros
o que representa o fim da
aposentadoria especial,
COM fornecimento de
EPI e não das condições
insalubres de trabalho.
Explicamos que o
processo foi movido
pelo fato das empresas
não estarem pagando o
percentual do adicional
de 6% sobre a folha
de pagamento. Por
não garantirem aos
trabalhadores um ambiente
de trabalho onde a saúde
não seja afetada. Desta
forma, a aposentadoria
especial fica sem fonte de
custeio.
Se os Ministros
considerarem que o
fornecimento de EPI
não elimina o direito a
aposentadoria especial as

empresas ficam obrigadas a
pagar o adicional de 6% e
o problema fica resolvido.
Memorial
A possibilidade de
entrarmos como Amicus
Curiae (amigos da corte) é
remota. Assim, foi decidido
que será feito um memorial
para ser entregue a todos
os Ministros do Supremo.
No dia da entrega
do memorial faremos

uma caravana dos
metalúrgicos de Timóteo
para acompanhar. E, no
dia do julgamento também
nos faremos presentes em
Brasília.
Para bancar os custos
da mobilização, vamos
“rodar a sacolinha” entre
os trabalhadores.
Depois do leite
derramado não adianta
chorar.

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

APERAM
COM A PALAVRA O
TRABALHADOR

