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CAMPANHA SALARIAL 2012/2013

Trabalhadores aprovam proposta e
encerram campanha salarial.

A

Para a direção do METASITA e alguns trabalhadores,
o melhor caminho seria a greve.

maioria dos
companheiros
e das
companheiras
que participaram
da assembleia na
última sexta-feira,
no METASITA,
decidiram por
aprovar a proposta
apresentada pela
Aperam e encerraram
a Campanha Salarial
2012/2013.
A greve teria sido
melhor, mas, como
já disseram: “é
melhor errar com o
trabalhador do que
acertar sozinho”.
PARTICIPAÇÃO
A participação dos
trabalhadores nesta

campanha salarial foi
diferente.
Por um lado não
tivemos uma grande
participação.
As assembleias
contaram com a
presença de cerca de
600 companheiros e
companheiras.
Porém, tinha
muito tempo que
não víamos tanta
disposição por
partes de muitos dos
presentes.
INSATISFAÇÃO
A aprovação
da proposta não
resolveu o problema
da insatisfação que
está tomando conta
dos trabalhadores

da Aperam, e
acreditamos
que ela só vai
aumentar. A jornada
continua a mesma;
os restaurantes
continuam fechados;

o retorno de férias
desigual; e, não existe
isonomia salarial.
A semente da
greve foi lançada e
esta germinado de
forma vigorosa.

TAXA NEGOCIAL
Na assembleia foi confirmado o desconto da
Taxa Negocial, aprovado junto com a Pauta de
Reivindicações no valor de R$ 54,60 ( o valor
do ano passado, reajustado em 5,99%).
O trabalhador que fizer a opção
em opor ao desconto, poderá exercer seu direito
de oposição à Taxa Negocial, individualmente,
junto à secretaria do METASITA, mediante
documento escrito, fornecido pela secretaria e
devidamente protocolizado, no horário de 8h às
11h30 e 13h às 17 horas, até o dia 20/03.

SINDIMIVA

D

Coincidência ou Obediência?

emonstrando uma boa dose de
insensatez e falta de preocupação com os interesses dos
trabalhadores, a representação patronal teve a oportunidade em apresentar uma proposta melhor na reunião
ocorrida aqui em Timóteo, mas preferiram, estrategicamente, aguardar a
proposta da Juíza.
Insensatez porque nos obriga a
pegar uma estrada chamada de rodovia da morte, desnecessariamente,
para ir numa audiência, e insistem,
inicialmente, nos 4%, demonstrando
que só querem ficar cada vez mais ricos, e os trabalhadores que se ferrem.
Depois de uma conversa ao pé do
ouvido feito pela Juíza, eles tiveram
a coragem de propor o INPC a partir
de março. Queria ver se fosse algum
cliente deles que tivesse proposto
comprar algum produto que eles fabricam, no mesmo preço que compraram no ano passado.
Agora vem o pior! Queriam que o
Sindicato aceitasse a proposta sem
trazer para assembleia.
Até parece que não nos conhecem. Nunca vamos fechar um acordo
em mesa.

Nosso papel é de negociar. Os trabalhadores é quem decidem se aceitam ou não a proposta. Se for digna,
terão mais um ano de fôlego para negociarmos no ano que vem. Por outro
lado, se for vergonhosa e desrespeitosa, irão amargar mais um ano com a
falta de reconhecimento e a exploração dos patrões.
Ao final, a Juíza propôs o reajuste
pelo INPC retroativo a 1.º de novembro de 2012. Outras questões serão
discutidas na Assembleia.
COINCIDÊNCIA OU OBEDIÊNCIA?
Estranhamente, os patrões batiam

o pé de que não podiam dar um reajuste maior que os 4%. Inclusive, nas
duas audiências diante da presença
da Juíza, eles insistiram nos 4%.
Foi só os trabalhadores da Aperam
fecharem a Campanha Salarial, que
os patrões, caladinhos, aceitaram a
proposta de reajustar os salários pelo
INPC integral.
De onde vieram os 1,99% que faltava? De um passe de mágica? ou de
uma estratégia e obediência à Aperam.
Ao que parece, o avanço estava
atrelado ao fechamento da Campanha
Salarial com a Aperam.

ASSEMBLEIA 3ª FEIRA, DIA 19 ÀS 17H30
* SEDE DO METASITA: Av. Monsenhor Rafael, 155 Timirim - Timóteo/MG;
* SUBSEDE em Timóteo: Av. Pinheiro, 546 Limoeiro(em frente ao Supermercado Brasil);
* SUBSEDE em Cel. Fabriciano: Av. Magalhães Pinto,
1361 - Giovannini (ao lado do Bar do Luciano);

A

os companheiros da
Thermon,
queremos
lembrar das promessas que
foram feitas no sentido de
garantir a competência e
a excelência dos serviços
através dos profissionais
que estavam na Aperam e
iriam para a Thermon.
Quantas promessas foram cumpridas até o momento?
Você está sendo valorizado pelos seus novos patrões?
Temos a certeza de que
a Thermon é uma empresa
que pode negociar fora do

Sindimiva. Os donos devem
estar nadando em dinheiro,
e quando chegam na frente
da Juíza, dão uma de que
estão quebrando e não podem fazer nada para valorizar os trabalhadores.
Trabalhador! Volte a
pensar da mesma forma
quando você fazia parte da
Aperam. Você é um profissional, e sua mão-de-obra
só será valorizada, se você
exigir. Se esperar a boa
vontade dos patrões, irão
te sugar até a última gota
de sangue e suor que você
tiver.

Trabalhadores da Harsco,
Lomae e CRC também
terão R$ 20,00 nos
seus salários
Está previsto na
proposta aprovada,
inclusive é um
compromisso das
empresas em garantirem
o mesmo reajuste dado

Expediente

Quem ainda se lembra?

para os trabalhadores
da Aperam. Ou seja,
aplicar um acréscimo de
R$ 20,00 aos salários
corrigidos a partir de 1.º
de novembro de 2012.
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