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APERAM - CAMPANHA SALARIAL

Sabedoria e firmeza

Na reunião de mediação ocorrida na última terça-feira, na SRT
em BH, a Aperam pediu que fosse realizada mais uma reunião,
diretamente, entre as partes, aqui em Timóteo.

S

abemos que a grande
maioria dos companheiros não gostaram
desta notícia, e muito menos nós da direção do METASITA. Porém, não temos
como justificar perante
juízo, em caso de Dissídio
Coletivo, a negativa em
participar de uma reunião
solicitada pela Empresa.
A companheirada pode
ficar tranquila, temos
consciência do jogo que
a Aperam está fazendo,
e sabemos das peças que
estamos movendo no tabuleiro.
No Dissídio da Usiminas, o
Juiz mediador determinou
que primeiramente o Sin-

dipa realizasse assembleia
com os trabalhadores, para
depois prosseguir com as
tratativas.
O Sindipa, que não havia
realizado nenhuma assembleia
para os trabalhadores deliberarem sobre as propostas
apresentadas pela Usiminas,
está fazendo uma votação
sobre a proposta da Empresa.
A votação vai até o dia 17/03.
Se aceitamos participar de
outra reunião com Aperam,
é como forma de evitar que
coisa semelhante aconteça
conosco.
A reunião vai ocorrer na
segunda ou terça, e no
dia 28/03 voltaremos à
SRTE/BH.

Só haverá assembleia, se a
proposta for respeitosa com
os trabalhadores
Desta vez não vamos convocar assembleia antecipadamente. Mais que isso. Só haverá nova assembleia
se a Aperam apresentar uma proposta que mereça ser
analisada pelos trabalhadores.
Vamos participar da reunião. Porém, se a empresa
vier com a mesma “brincadeira de mau gosto” da
última reunião, de só querer alterar sua proposta em
favor dos salários mais altos, nem ata será feita.
Contudo, esperamos que a atitude dos representantes da empresa apresente uma boa contraproposta
e quem sabe, até encerre essa novela mexicana que
virou a campanha salarial.

Se mais companheiros estivessem dispostos
a irem à greve, a história seria diferente
Sabemos que muitos
companheiros já tomaram
consciência de que só com
uma greve, voltaremos
a ser respeitados pela
Aperam.
A cada dia esse número
cresce!
Mas, precisamos que

um pouco mais de trabalhadores transformem sua
indignação em revolta.
Se o medo vence a
coragem, a revolta vence o
medo.
Se procuramos caminhos como a mediação
na SRTE ou o Dissídio

Coletivo, é por quê não
temos ainda a mobilização
necessária para nós mesmos resolvermos nossos
problemas com o patrão.
Mas em breve, a história
será diferente.
JUNTOS SOMOS MUITO,
MUITO, FORTES!

COM A
PALAVRA O
TRABALHADOR

O Sindicato sempre usa
em seus informativos o
termo luta de classe. Mas o
que isto significa?
Para Marx uma sociedade capitalista é dividida
em duas classes distintas
e contrárias. O capital representada pelos que possuem os meios de produção
e o trabalho representado
pelos que sobrevivem vendendo sua mão de obra, no
caso, os trabalhadores.
O mundo é movido pela
disputa que essas duas
classes fazem pela “mais
valia”, que de forma simplificada, podemos dizer
que é o lucro gerado pelo

trabalho, nos meios de
produção. O capital sempre
quer que a maior fatia
desse lucro seja dele, e por
outro lado, os trabalhadores sabem que, quanto

O capital
sempre quer a
maior fatia
desse lucro
maior for a fatia que eles
conseguirem da mais valia,
maiores serão seus ganhos.

Desta forma, não é possível haver conciliação de
classe. Ou seja, o capital
jamais vai aceitar partilhar
com os trabalhadores o
lucro que os trabalhadores
produzem.
Os representantes do
capital sempre souberam
do seu lado, e, jamais ficam do lado dos trabalhadores. Já por outro lado,
infelizmente tem trabalhadores, que pelas migalhas
que caem das mesas dos
patrões, passam a defender
suas ideias, e acham que
um dia, será aceito como
parte do capital.
Quanta ilusão!

M MAQUINAS SERVICOS LTDA - EPP

Assembleia para aprovação de pauta
Convocamos os companheiros que trabalham na
M Máquinas para assembleia na próxima terçafeira, dia 22/03/2016 às
17h30 para aprovação da
pauta de reivindicações
que será encaminhada aos

patrões.
A companheirada está
vendo que precisamos de
muita mobilização para
termos o que comemorar
nesta campanha salarial.
Por isto, não tem como
ficar de fora.

ASSEMBLEIA

Dia: 22/03/2016
(3ª-feira)
Horas: 17h30
Local: Auditório
Metasita

PH TRANSPORTES
Trabalhadores da PH aprovam proposta
e encerraram as negociações
Os trabalhadores da PH que
compareceram à assembleia na última sexta-feira,
no METASITA decidiram
pela aprovação da proposta
apresentada pela empresa
em reunião de mediação no
SRT/BH.
EXPEDIENTE

Pela proposta, os salários
serão reajustados pela
inflação no período em que a
empresa presta serviço para
a Aperam, um abono de um
salário base e cesta básica de
R$210,00.
Parabéns aos companheiros

que trabalham na PH por não
desistirem da luta.
Sabemos que não é o acordo dos sonhos mas, é um
dos melhores aprovados até
agora.
Que bom que acreditaram
que juntos somos fortes .
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“Este não é o Taia
que conheci

Onde foi parar o Taia
com o qual trabalhei
na tiras a quente que
sempre se mostrou digno
da minha confiança.
Que nas conversas que
tínhamos sempre dizia
do respeito que tinha
pelos trabalhadores. O
Taia que foi buscado
na França, na greve de
2000, pois eles sabiam
que os trabalhadores da
tiras a quente não faria
greve se o Taia pedisse
devido a confiança que
os trabalhadores tinham
nele. Onde está o Taia
que sempre se posicionou contra a fixação da
jornada. Jornada desumana que prejudica os
trabalhadores e a empresa. O Taia que dizia que
o RH não sabia negociar.
Este Taia que virou
diretor de RH não é o
legítimo. O Taia que conheço não ia propor 0%
de reajuste. Muito menos
ia marcar uma reunião
só para melhorar uma
proposta que só beneficia quem ganha mais.
Me recuso a acreditar
que o poder é maior do
que a crença. Também
não acredito que fizeram
uma lavagem cerebral
nele. Buscaram um cara
parecido fisicamente
com o Taia e o promoveram a diretor. Por isso
continuo perguntando:
cadê o verdadeiro Taia?

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Você sabe o que
é luta de classe?

