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CAMPANHA SALARIAL 2012/2013

Aperam faz proposta
Assembleia sexta-feira,08

C

onvocamos os
companheiros que
trabalham na Aperam,
sócios do Metasita ou
não sócios, mas que a
parcela do imposto sindical
destinado ao sindicato
tenha sido depositada a
favor do Metasita, para
assembleia nesta sextafeira, dia 08 às 13h e 18h.
O objetivo é analisar e
deliberar sobre a proposta
apresentada pela Aperam
na rodada de negociação
da última quarta-feira.

RODADA DE NEGOCIAÇÃO
Após o tempo
pedido pela empresa
para apresentar aos
trabalhadores o resultado
da licitação do Plano de
Saúde, as partes, Aperam
e os representantes dos
trabalhadores voltaram a
se reunir na última quintafeira, dia 28.
O clima foi o pior
possível, e, diante da
dificuldade de dialogar, uma
nova reunião foi agendada
para terça-feira, dia 05.

Os debates retomaram
com a empresa reafirmando
sua posição que não
negociaria a pauta dos
trabalhadores (jornada fixa,
retorno de férias 95% para
todos, volta do restaurante
e aumento real).
A única disposição da
empresa seria de alterar
sua proposta de estratos
e abono. Porém, ainda
não foi dessa vez que a

proposta foi apresentada.
ÚLTIMA PROPOSTA
Retomamos o debate
na quarta-feira, 06 e ao
final da reunião a Aperam
apresentou a proposta
para renovação do Acordo
Coletivo.
A Aperam informou que
esta é sua última proposta.
Que ela chegou em seu
limite negocial.

ASSEMBLEIA
Um dos princípios da
direção do METASITA
é que cabe à
direção negociar.
Deliberar, é uma
responsabilidade
dos trabalhadores,
reunidos em
assembleia.

P

or isso, estamos
convocando os
companheiros para
assembleia nesta sexta-feira,
dia 08 às 13h e 18h para
deliberarem sobre a proposta.
Conforme decisão
dos companheiros que

participaram da assembleia
dia 08/02, a próxima
assembleia seria apenas em
um horário às 18h.
Porém, os
companheiros que
trabalham de 15h às 23h
se manifestaram dizendo
não aceitar ficar fora do
processo de decisão.
Como forma de dar
condição a todos de
participarem, a direção do
Metasita optou por fazer
a próxima assembleia
às 13h e 18h o que não
prejudica o objetivo inicial
de radicalizar a assembleia
em um único horário.

NÃO ESQUEÇA!
assembleia será
às 13h e 18h

Economia a
todo custo
Quem não sabe
manusear uma vassoura,
pode se inscrever no
portal RH, no link
treinamento, porque se
você não souber varrer,
vai ter que ficar em seu
local de trabalho junto
com a sujeira.
Pois, é assim que a
APERAM usa de alguns
artifícios para diminuir
custo a qualquer
migalha, desveste
um santo para vestir
outro. Devido algumas
denúncias relatando
que os banheiros não
são limpos durante
os turnos da tarde e
da noite, a mesma
deslocou funcionários
da Delta que
trabalhavam de semana
inglesa e os colocaram
de turno para fazer a
limpeza durante a noite,
e passou a limpeza dos
escritórios, que já eram
ruins semanal, para
mensal.
Ainda teve a cara
de pau de falar que
a turma da semana
inglesa é mais fácil de
enrolar e que eles tem
tempo e podem revezar
para fazer limpeza das
salas. As esposas é que
vão adorar, pois, é mais
uma qualificação para
o marido, e ele vai ter
que aplicar em casa.

Expediente
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VAMSERVICE

Empresa faz nova proposta

Assembleia será
quarta-feira, dia 13

E

m reunião de
negociação ocorrida
na terça-feira, 05, a
VAMSERVICE apresentou
uma nova proposta para
renovação do Acordo
Coletivo.
Essa proposta será
levada à apreciação
e deliberação dos

trabalhadores em
assembleia que ocorrerá
na quarta-feira, dia 13
em quatro horários: 7h30,
13h30, 15h30 e 18h.
Esperamos que
dessa vez todos os
companheiros que
trabalham na VAMSERVICE
deem o ar da sua graça.

É muito fácil
reclamar do salário. O
momento agora é de se
mobilizar para melhorálo. E esta melhoria só
acontecerá, se deixarmos
a preguiça e o comodismo
de lado, e, mostrarmos
disposição.

Trabalhadores x SINDIMIVA

Nova reunião de conciliação
dia 12 no TRT/BH

Mais uma vez as negociações com o SINDIMIVA vira novela.
Este ano os patrões
(TC MONTAGENS,
THERMON, EMALTO,
ATF/ATA, MOLDAN,
TESSIN, GOLDEN
INOX, entre outras),
não estão querendo
sequer repor as
perdas salariais.

Ofereceram
apenas 4% de
reajuste.
E ainda por cima esses
4% não irá incidir sobre
cesta básica e PLR.
Entramos com o
Dissídio e na primeira
reunião de conciliação,

a pedido da Juíza
Instrutora, ficou decidido
que as partes se reuniriam
novamente em Timóteo
na busca de um acordo. A
reunião aconteceu, só que
os patrões mantiveram a
sua única proposta.
Diante da
intransigência,
comunicamos ao TRT a
posição patronal e
uma nova audiência
sob a mediação
do Tribunal foi
agendada para dia
12/03 (terça-feira).
O disparate
desses patrões de
fazer uma proposta
que reduz o poder de

compra dos trabalhadores
é porque eles acreditam
que esses companheiros
não vão à luta.

Não duvidem da
força da classe
trabalhadora!

Mostre
para seu
patrão que
você não é um
covarde!
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