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Nosso muito obrigado
pela confiança

A

direção do Metasita
agradece mais uma
vez os metalúrgicos
da Aperam, pelo voto de
confiança ao elegerem os
candidatos propostos pelo
sindicato para compor a
Comissão de Negociação da
PLR/2014.
O compromisso dos
eleitos é o mesmo de sempre. Representar de forma
digna os trabalhadores,

Direção Metasita
buscando garantir que os
mesmos tenham participação na riqueza que eles
constroem.
O nosso compromisso é
com a classe trabalhadora.
O Metasita parabeniza
também os dois companheiros eleitos pela área
financeira e de vendas.
Somos representantes
dos trabalhadores.

Pautas aprovadas
Reivindicações serão entregues
aos patrões até 15/09
Foram realizadas assembleias com os trabalhadores
de todas as empresas, com
data-base em novembro, para
aprovação da pauta de reivindicaões a ser encaminhada

aos patrões. Pelos acordos
assinados com os patrões,
temos até o dia 15/09 para
entregar a pauta e as negociações tem que começar até
o dia 15 de outubro.

Negociação
Na quarta-feira, aconteceu a primeira reunião da
comissão de empregados eleita com a empresa.
Foi feito um resumo das reuniões anteriores à
eleição da comissão. Ao final da Aperam apresentou uma proposta de minuta para o acordo
de PLR. Uma nova reunião ficou agendada para a
sexta-feira, dia 29.

PROJETEC

Trabalhadores aprovaram proposta e
encerram campanha salarial
Confira as conquistas dos
trabalhadores da empresa
Projetec:
* Reajuste: 5,36% (INPC)
* Cesta Básica: R$60,00
* PLR/Abono: R$350,00

Sankyu
Nova rodada de negociação será hoje

O

s trabalhadores da
Sankyu estão mostrando que nesta
Campanha Salarial não
se deixarão vencer pela
política “conta gota” da
Empresa. Rejeitaram sem
nenhum estresse a última
proposta feita pela Sankyu.

Dentro da política de
vencer pelo cansaço, a
Empresa demorou a agendar uma nova reunião de
negociação.
Nesta sexta-feira, às 10
horas, a negociação será
retomada. A data-base está
garantida até o dia 05/09.

DIREITOS
PIS, conheça um pouco mais sobre esse direito

O

PIS é um direito dos
trabalhadores. Para
ter acesso a este
direito, o trabalhador têm
que ter trabalhado pelo
menos 05 anos de carteira assinada e pelo menos
01 mês no ano anterior
ao pagamento. Exemplo:
Ter trabalhado 01 mês em
2013.
O trabalhador tem que
ter recebido menos que
dois salários mínimos (neste cálculo é considerado
toda remuneração recebida
pelo trabalhador como
abono e horas extras).
O fundo que garante o
pagamento do PIS é mantido pelo pagamento feito
pelos patrões de 1% da

folha de pagamento.
No início do ano, as
empresas enviam à Caixa
Econômica, banco responsável pelo pagamento, a
RAIS (Relação Anual de
Informações Sociais). É
com a RAIS que é apurado
quem tem ou não o direito
a receber o PIS.

Se a Empresa não entregar ou atrasar a entrega da
RAIS, o trabalhador poderá
não receber o abono até
que a situação seja resolvida.
O trabalhador recebe
o abono no mês de seu
aniversário.

***CURIOSIDADE***

Um dado preocupante e ruim quanto à
realidade salarial dos trabalhadores da Aperam,
de que 374 trabalhadores (mais de 16% do
efetivo da empresa) receberam o valor referente
ao PIS. Ou seja, o piso salarial da Aperam está
“achatado” e os trabalhadores não tem tido
progressões salariais.
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EXPEDIENTE

“Supervisor da laminação a frio - inox,
“o velho conhecido”, tá
fazendo medo e pressão
no peão. Fica falando
que ele tá com o poder
na mão por causa da
avaliação de desempenho e que vai ferrar
todo mundo. Não vai
perdoar ninguém, a não
ser os “baba ovo”. E, ai
daqueles que avaliarem
ele mau. Segundo ele,
não aceita mais ser
avaliado como o pior
da usina e quem fizer
isso vai sofrer consequências... Ele só sabe
falar da nova norma de
disciplina. Tudo dele é
passivo de advertência, fica ameaçando a
peãozada, dizendo que
ele tem mais poder que
o próprio gerente e que
podemos fazer qualquer
coisa que nada irá acontecer com ele, porque
até o gerente teme ele.
Cara aposentado, ao
invés ir pra casa curtir a
família e da lugar para
outro, fica aí querendo
ferrar pai de família que
tem muito pra trabalhar.
O horário já é péssimo,
os salários parecem até
gorjeta para criança
comprar bala, e, com
supervisor que só sabe
falar em advertência e
nada mais. Dá vontade
de fazer igual aqueles
malucos americanos...
Tem novatos, aposentados e aposentáveis
querendo sair por esses
motivos”.

CAMPANHA SALARIAL 2014-2015

Informações: 3849-9101

COM A
PALAVRA O
TRABALHADOR

