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C

CAMPANHA SALARIAL 2013/2014

SE EU QUERO, EU LUTO

onvocamos a todos
os trabalhadores
metalúrgicos para
participarem das Assembleias
de aprovação das Pautas de
Reivindicações.
Começa mais uma
Campanha Salarial, e o
sucesso da mesma depende
da sua participação.
Confira abaixo o dia da
Assembleia e não deixe de
participar.
Fique atento para o dia, a
hora e o local.
Esperamos por você!

SANKYU

R

Trabalhadores aprovam proposta e
campanha salarial é encerrada

eunidos em
assembleia na
última sexta-feira,
os trabalhadores da Sankyu
decidiram pela aprovação da
contraproposta.
Não é ainda o acordo que
os trabalhadores merecem
e reivindicam. Mas, não
temos dúvidas que houveram
avanços nesta campanha
salarial. Conquistamos uma
cesta básica de R$145,00, um
reajuste de 14,36%; A PLR será
negociada diretamente com a

direção do METASITA e não
mais por uma comissão eleita
sem a nossa participação; O
Retorno de férias será pago
no 1º dia útil após o retorno
das férias, e não mais no
pagamento seguinte ao retorno,
que às vezes demorava até
30 dias. Para os que estão
retornando agora, o pagamento
será feito no 5º dia útil do
mês, pois o sistema ainda
não foi ajustado para a nova
regra; A insalubridade será
discutida com o METASITA,

sendo que o relatório, que a
empresa usa de base será
apresentado ao Sindicato
em reunião até o dia 31/08;
O subsídio da alimentação
também vai aumentar, saindo
dos atuais 85%, 75% e 70% de
participação da Empresa para
90%, 80% e 70% de acordo
com a faixa salarial.
Estas foram as principais
alterações no acordo coletivo.
Sabemos que poderíamos
ir mais longe, mais o caminho
seria o da greve.

TAXA NEGOCIAL
Também foi aprovado
o desconto de uma taxa
negocial de R$ 18,11 (mesmo
o valor do ano passado
corrigido pelo INPC de 6,95%)
O trabalhador que não
concordar com o desconto
poderá fazer sua oposição
individual e pessoalmente, na
secretária do METASITA, em
formulário próprio fornecido
pela entidade, até o dia 21/08,
no horário de 8 às 11 horas
de 14 às 17 horas

Aperam diz não ao adiantamento
de PLR e encerra negociação

fala
companheiro

A omissão do trabalhador é aliada da Empresa

A

comissão que
representa os
trabalhadores na
negociação da PLR 2013
voltou a se reunir com a
Aperam na última sextafeira, para apresentar a
decisão dos trabalhadores
reunidos em assembleia na
quinta-feira, 08.
Informamos aos
representantes da Empresa
que os trabalhadores
haviam aprovado a
proposta para apuração
e pagamento da PLR/
2013, porém decidiram
que a assinatura do acordo
estava condicionada à
Aperam fazer o pagamento
de um adiantamento, como
vem sendo praticado ao
longo dos últimos anos.

Negativa
A resposta da Aperam
é que não atenderia
à reivindicação dos
trabalhadores, que nenhum
adiantamento seria
feito e portanto, estava
encerrando a negociação.

Porque não
fazer o
adiantamento?
Nenhuma explicação foi
dada para a posição de
não fazer adiantamento
da PLR. Mesmo no ano de
2009, em plena crise do
capitalismo mundial, o
adiantamento foi feito.
Os números da empresa em
2013 estão muito melhores
do que os resultados dos
anos anteriores.

Participação dos trabalhadores
na assembleia foi vergonhosa

T

alvez a explicação para a Aperam se negar
a fazer o adiantamento da PLR esteja na
presença na assembleia. Não chegou a 300
o número de participantes. De votantes foram 286.
Muitos preferiram participar da SIPAT. Nada contra.
Só que na SIPAT não estava sendo decido o valor da PLR.
Livre da pressão dos trabalhadores, a
Empresa ficou mais à vontade para dizer não.
Quem prefere a SIPAT do que vir à
uma assembleia, não vai reagir mesmo.

Expediente

Fluxo
de caixa
Durante as negociações
fomos informados pela
Empresa que o fluxo de
caixa esta 980% acima do
orçado.
É isto mesmo!
Não é 9,8% e nem 98%.
É 980% acima do
orçado.
Então por que não fazer?

Caminhos
Uma correspondência,
assinada pela direção do
METASITA e pela comissão
foi enviada ao Diretor de
RH, Sr. Hilder Camargo e o
presidente da Empresa, Sr.
Clênio, pedindo o retorno
das negociações.
Pela primeira vez
um processo negocial é
reconhecido como de alto
nível pelos trabalhadores e
pela Empresa.
A proposta, fruto da
negociação, mesmo não
sendo de consenso, foi
considerada boa por todos,
tanto que foi aprovada em
assembleia.
Jogar por terra este
processo representa dizer
que na Aperam, o único
caminho viável é o do
confronto.

Cadê nossa
insalubridade?
Companheiros, somos
funcionários da Nalco e
estamos há mais de três
anos sem uma resposta
concreta da empresa
sobre o direito de nós,
trabalhadores, receber a
insalubridade.
Nós, quando éramos
funcionários da Buckman
recebíamos a insalubridade
e assim que a Nalco
assumiu a planta da
Aperam, esse direito nos
foi tomado sem nenhum
levantamento prévio
dos agentes insalubres,
simplesmente cortaram e
a Aperam conivente com
tudo.
Aí, durante esses
mais de três anos, a
empresa vem fazendo
um levantamento atrás
do outro, vários por
ano, mas os resultados
nunca são mostrados aos
funcionários.
Porque será?
Será que teremos que
cruzar os braços?
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