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APERAM - CAMPANHA SALARIAL 2014/2015

Aperam faz outra proposta

D

Assembleia terça-feira, 13

epois de três reuniões e muito debate
a Aperam apresentou
uma nova proposta que
será levada a apreciação
dos trabalhadores em
assembleia a ser realizada
na próxima terça-feira, dia
13 nos horários de sempre
7h30, 13h, 15h30 e 18h.
Fazemos questão de
ressaltar junto aos companheiros que papel da
direção do sindicato é
de negociar. Deliberar e
decidir é responsabilidade dos trabalhadores em
assembleia.

Tem QUE ser DE
casa cheia

Em qualquer sindicato
é essencial ter uma direção que goze da confiança
do trabalhador. Mas a
força de uma categoria
vem da capacidade da sua
mobilização.
A direção do Metasita pode até apontar
os caminhos, mas quem
constrói os caminhos são
os trabalhadores. Por isso,
a assembleia tem que
ser de casa cheia. É uma
demonstração de unidade e
de força.

ASSEMBLEIA
7h30, 13h,
15h30 e 18h

Convocação

Convocamos todos os companheiros (as) que trabalham na
Aperam sócios (as)do METASITA e não sócios (as), mas, cuja
parcela do imposto sindical destinada ao sindicato tenha sido
direcionada à Entidade, para
assembleia na próxima terçafeira, dia 13, para analisarem
e deliberarem sobre a proposta
apresentada pela Aperam para
renovação do Acordo Coletivo de
Trabalho 2014/2015.

Sankyu
Trabalhadores estão indignados

Cesta básica
Também a cesta básica de
janeiro não foi paga conforme
acordado. O valor tem que ser
R$170,00.
CorrespondÊncia
Já enviamos à Sankyu correspondência cobrando explicações sobre os atos da Empresa,
conforme ao lado. Se for preciso, na próxima semana, haverá
assembleia para que possamos
nos mobilizar.

APERAM - COM A PALAVRA
O TRABALHADOR
“Venho por meio desta,
expressar minha insatisfação
em trabalhar na laminação
a frio de Inox PLIL, com
empenho sempre da equipe
em fazer o melhor, e tendo
que conviver com um supervisor substituto ignorante,
arrogante, prepotente e sem
ética moral para chamar
atenção de funcionário, e
com abuso de poder, sempre
nos ameaça com advertência. Como uma pessoa
que descumpri o horário de
refeição se acha com direito
de chamar atenção da gente
sendo que ele mesmo não o
cumpri? Desgosto de toda
equipe, reclamação e mais
reclamação, até quando vamos viver essa ditadura?”
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Os trabalhadores da Sankyu
estão revoltados com o pagamento da PLR. Foi descontado
R$108,00 de todos so companheiros a título de retrabalho.
Só que a Empresa não apresentou nenhum número ao Sindicato, com quem o acordo foi
negociado que justificasse tal
desconto. Não existe, portanto nossa concordância com o
mesmo.

