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APERAM - CAMPANHA SALARIAL

MOMENTO
DECISIVO

A direção do sindicato
sempre priorizou a negociação em mesa. Não
é a direção que tem o
poder de convencer o
RH da Aperam desta ou
daquela proposta.
O que os representantes da empresa
“ouvem” é a voz dos
trabalhadores. Quanto
mais vozes se juntam
mais longe e mais fortes somos escutados.
É a casa cheia na hora
das assembleias que
“sensibiliza o coração”
dos patrões.
Por isso, nesta terçafeira, vamos fazer a
melhor assembleia de
todas.
A presença de 570
companheiros nas
assembleias anteriores
foi muito boa para início de conversa. Porém,
precisamos da participação de todos para
conquistarmos mais.
Não tenham dúvida
companheiros. JUNTOS
SOMOS + FORTES!

Assembleia

terça-feira (02/02)
Não existe lugar para desculpa.
Tem que ser casa cheia!
PROPOSTA DA APERAM
A última proposta
apresentada pela Aperam
não atende aos interesses
dos trabalhadores. Vamos
relembrá-la:
Reajuste: 5% (a partir de
1º de novembro) e
Abono: R$700,00
ou
Reajuste: 5% (a partir de
1º de janeiro) e
Abono: R$1.500,00
Esta proposta será levada a
votação na assembleia da
próxima terça.
		
PROPOSTA DO METASITA
Buscando acelerar as
negociações, a direção
do Sindicato decidiu por
apresentar alternativas à
proposta feita pela empresa. Elaboramos 3 contra-

propostas. Vejamos quais
são elas:
1)Reajuste dos salários
pelo INPC 10,33% + abono
de R$1.500,00; ou
2)Reajuste dos salários
em R$400,00 aplicando
linearmente a todos os
empregados + abono de
R$700,00; ou
3)Reajuste dos salários
pelo INPC 10,33% para os
empregados que laboram
no regime de semana inglesa; reajuste dos salários
em 5% para os empregados
que laboram em regime de
turno fixo com alteração
da jornada de trabalho
para 36 horas semanais em
revezamento e um abono
de R$700,00 para todos os
empregados.

APERAM
A Aperam pediu um
prazo para avaliar as contrapropostas apresentadas pelo
Sindicato. Na última terça
(26), a Empresa disse não
ter uma resposta às nossas
contrapropostas reafirmando
a proposta já apresentada.
DECISÃO
Vários trabalhadores se
manifestaram para que a direção do Sindicato rejeitasse
em mesa a proposta apresentada pela Aperam.
A direção do Metasita
tem uma máxima: a ela cabe
negociar. Decidir é, e sempre
será uma obrigação dos
trabalhadores reunidos em
assembleia. É por isso, que a
direção não rejeita ou aprova
nenhuma proposta em mesa.

Assembleia
A princípio pensamos
numa assembleia para
amanhã, sexta-feira (29).
Porém, já estava marcada
para hoje uma assembleia

para os companheiros das
pequenas e médias empresas. Os patrões fizeram
uma nova proposta e
precisamos de casa cheia

para rejeitá-la.
Por isso, marcamos assembleia da Aperam para
o próxima terça-feira, dia
02/02.

Teremos tempo suficiente para mobilizar
a todos e ninguém vai
ter desculpa para não
participar.

SINDIMIVA - PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Proposta da mediação

R

ainda não atende aos interesses dos trabalhadores

epresentantes
do Metasita e
representantes
do Sindicato Patronal,
Sindimiva estiveram
reunidos na segundafeira, dia 25, na sede do
Ministério do Trabalho
e Emprego em Belo
Horizonte, buscando a
mediação no processo
negocial que os patrões,
de forma unilateral
encerraram.
Na reunião foi
apresentado pelos patrões
uma proposta que será
levada para os trabalhadores
decidirem se aceitam ou não.
Confira ao lado.

Veja a proposta dos patrões:
A proposta que os trabalhadores terão que decidir é:
REAJUSTE: de 5,16%
a) para trabalhadores com salários até R$3.000,00.
REAJUSTE: de 2,5%
b) para trabalhadores com salários entre R$3.001,00 a R$5.000,00.
LIVRE NEGOCIAÇÃO
c) para salários acima de R$5.000,00 a negociação será feita diretamente com a
empresa.
O reajuste será retroativo a 1º de novembro?
Não. Pela proposta dos patrões, o reajuste será aplicado a partir do fechamento do
acordo. Então, os salários de novembro, dezembro, 13º salário, e também janeiro
não sofreriam correção, e, os trabalhadores ficariam no prejuízo.
Como fica a CESTA BÁSICA e a PLR?
Também a CESTA BÁSICA e a PLR não serão reajustados. Os trabalhadores receberão, em 2016,
a mesma CESTA BÁSICA e a mesma PLR recebida em 2015. Ficando também no prejuízo.

1) Sede do

Metasita, no
bairro Timirim:
às 13h, 15h30 e
17h30

2) Subsede do
Bairro Limoeiro
em Timóteo:
às 17h30

3) Subsede
em Coronel
Fabriciano:
às 13h e 17h30

PH TRANSPORTES

Trabalhadores estão em ESTADO DE GREVE
Após rejeitarem a
proposta da empresa, que
entre outras coisas, repunham as perdas salariais
de 10,33%, pagava uma
cesta básica de R$216,00
e uma PLR de um salário
base, os companheiros que
EXPEDIENTE

trabalham na PH Transportes decidiram entrar em
ESTADO DE GREVE mediante
a PH não ter feito ainda
nova proposta.
Foi agendada nova
assembleia para a
próxima quarta-feira

(03) ÀS 7H30 E 17H30.
Se a empresa não fizer nova
proposta os companheiros
podem passar o carnaval de
greve.
Parabéns aos companheiros da PH pela disposição de luta!
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LOMAE

ASSEMBLEIA
Será na próxima
quarta-feira (03)
ÀS 7H30 E 17H30,
juntamente com os
trabalhadores da PH
Transportes.
Participe!

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Assembleia nesta quinta-feira (28).
Confira os horários e locais:

