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APERAM - CAMPANHA SALARIAL

Reunião do dia 19
ainda não foi
confirmada
E
stá prevista para
amanhã, dia 19,
a primeira rodada
de negociação entre o
Metasita e a Aperam,
visando a renovação do
Acordo Coletivo. Porém,
segundo a Empresa é

preciso fechar o orçamento de 2016, para depois fazer uma proposta.
De nossa parte, deixamos claro que so nos
interessa uma reunião
quando a Empresa puder
fazer uma proposta. Até

o fechamento deste
boletim a Aperam ainda
não havia confirmado
se já teria condições
de fazer proposta e se
haverá a reunião.

SANKYU- CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

Nova assembleia hoje (18/11) às 18h
Sankyu apresenta proposta

C

onvocamos os trabalhadores da Sankyu
que prestam serviço
na Aperam e os companheiros que foram demitidos da Sankyu, após o dia
1º de junho de 2015, para
assembleia nesta quarta-feira, dia 18, às 18h
na sede do Metasita, para
analisar e deliberar sobre
a proposta da Sankyu,
para renovação do Acordo
Coletivo.

Conheça a proposta:
1)Reajuste de 6,8% a partir de outubro de 2015 (retroativo será pago
juntamente com os salários de novembro de 2015, ou seja, 04/12/15);
2)Piso salarial de R$889,81 a partir de outubro de 2015 (retroativo
será pago juntamente com os salários de novembro de 2015, ou seja,
04/12/15);
3)Cesta básica de R$181,56 a partir de outubro de 2015 (retroativo será
pago juntamente com a cesta de novembro de 2015, ou seja, 04/12/15);
4)Cesta básica complementar de 28% do salário base, cujo pagamento
será realizado no dia 23/11/15
5) Abono de R$220,00 (fixo) a ser depositado em conta corrente do empregado até o dia 23/11/15.
6) Manutenção das demais cláusulas.

CETUBOS

CRIME CONTRA VIDA

Trabalhadores Cetubos Nossa solidariedade
pode ser seletiva
aprovam acordo e encer- não
O título não é nosso.
da política americana para
Estamos pegando empres- o Oriente Médio. Se dói em
ram Ação na Justiça
tado para transmitir nossa todos verem tantas pestodas as dúvidas os
presentes votaram
entre continuar com a
demanda na justiça ou
aceitar a proposta. Por
unanimidade a proposta
foi aceita, encerrando
a Ação que estava na
justiça desde de 2006.
Com esta decisão 88
companheiros terão um
reforço no 13º salário.

METASITA X SINDIMIVA

Sindimiva não faz
proposta, mas uma
provocação aos
trabalhadores
A reunião ocorrida
na segunda-feira, 16, o
Sindimiva (Sindicato que
representa os donos das
empresa metalúrgicas do
Vale do Aço) apresentou
sua 1ª proposta de renovação da Convenção Coletiva.
Reajuste de 2,5% sobre
os salários e mais nada.
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Esta migalha sequer incide
sobre cesta básica, PLR,
etc.
O que fizeram foi uma
provocação. O Sindimiva
está chamando os trabalhadores prá briga. “Até
cachorro manso quando
acuado, parte para o ataque”. Se querem briga......

solidariedade ao povo
Francês vítima dos ataques
do último sábado. E também, ao povo Sírio que há
03 anos vêm sendo bombardeado sistematicamente
porque os EUA decidiu que
o governo Sírio tem que
ser trocado.
O EI (Estado Islâmico)
foi criado pelos EUA. Fruto

soas terem a vida ceifadas
tão butalmente na França,
também temos que nos
sentir atacados quando
jovens árabes também são
mortos.
Nada justifica a violência contra qualquer povo
sob qualquer argumento. A
vida é um dom de Deus e
somente ele pode tirá-la.

Chore por Paris, coloque
bandeirinha da França no
seu perfil...

MAS NÃO ESQUEÇA
DISSO.

Tragédia em Mariana/MG

APERAM - COM A PALAVRA O TRABALHADOR
“Priorizar saúde e Segurança? Cumprir normas?
Não são essas atitudes da
Aperam quando tratamos
de óculos de segurança com lente de grau.
Há aproximadamente 4
meses que não estamos

recebendo o EPI necessário. A quem cobrar? Os responsáveis do posto médico
mandam procurar o gestor
da área e os gestores da
área mandam procurar o
posto médico, então quem
e o pai da criança feia?

Enquanto eles decidem
nos sofremos com a falta
do EPI, e ainda eles tem
a coragem de dizer que
estão entre as 150 melhores...
Imagina se não estivesse?”

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

N

o sábado, dia 14,
realizamos uma
assembleia com os
companheiros que trabalharam na Cetubos e que
são beneficiários de uma
Ação movida pelo METASITA. Apresentamos aos
companheiros a proposta
de acordo feita pela Metasita e pela Empresa.
Depois de tiradas

