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Campanha salarial
A categoria já sabe.
Sem participação.
Sem conquistas!

Acabou outubro e as empresas
não fizeram propostas

N

enhum patrão
da nossa base
apresentou, até o
momento, uma proposta
para renovação do Acordo/
Convenção Coletiva.
A grande maioria deve
estar esperando que a
Aperam apresente a sua.
APERAM
Incoerência
Na única reunião que
ocorreu com a Empresa
para discutir a pauta dos
trabalhadores ouvimos, por
parte da Aperam, o desejo
de que as negociações

ocorram de forma mais rápida este ano.
Desejo que também é nosso!
Porém, a reunião que estava
agendada para o dia 29/10, foi adiada
para o dia 04/11 (terça-feira), às 14h.
Esperamos que nessa reunião seja
apresentada uma proposta. Se vierem
com reajuste abaixo da inflação como
fazem normalmente, sequer vamos
convocar uma assembleia. A proposta
será rejeitada em mesa.
Tempo suficiente já tiveram.
Que não lhes falte respeito para com
o trabalhador.
Já o trabalhador...?
E, se todos desistirem de lutar!
Acorda peão!

CETUBOS
Jurídico do Metasita analisa documentação
Após vários anos de
espera, tivemos acesso aos
documentos usados para
fazer o cálculo dos valores
que os companheiros que
trabalharam na CETUBOS
têm direito a receber.
Só que a documentação
foi entregue ao sindicato
toda misturada. Nesse

momento, o jurídico do
Metasita está separando
as folhas de controle de
frequência de todo o período
e também os contracheques
de cada um dos
companheiros envolvidos.
É preciso saber quantos
dias foram trabalhados no
mês, o salário, o repouso

semanal remunerado, o valor
de adicional de turno e
noturno. Essas informações
estão sendo digitadas para
depois serem lançadas
numa planilha e chegarem
ao cálculo. Algumas
irregularidades já foram
detectadas como: controle
de frequência até uma data

e contracheque até outra
data. Trabalhador com dois
controles de frequências
diferentes no mesmo mês.
Pedimos aos
companheiros que tenham
um pouco mais de paciência!
Não temos dúvida que
valerá a pena.

STF suspende julgamento sob
validade da desaposentação

O

Supremo Tribunal
Federal - STF
suspendeu mais
uma vez nesta quartafeira, 29, o julgamento
sobre a possibilidade de
o aposentado pedir a
revisão do benefício por

ter continuado a contribuir
com a previdência
(desaposentação).
A ministra Rosa Weber
pediu “vistas” ao processo.
Não há data para retomada
do julgamento.
O placar se encontra

empatado com dois
ministros do STF
votando favorável à
desaposentação (Luis
Roberto Barroso e Marco
Aurélio) e dois juízes
votando contra (Dias
Toffoli e Teori Zavascki).

Resultado da
assembleia no Metasita
manutenção da regra atual
de aposentadoria especial
frente ao entendimento
do Relator Luiz Fiux de
descaracterização do
tempo de serviço especial
em caso do fornecimento
de equipamentos de
Proteção Individual – EPI
pelo empregador. E, ainda,
atuar para impedir o
cancelamento automático
da aposentadoria especial
de beneficiário que
continue ou retorne
voluntariamente às
atividades de trabalho
nocivas à saúde, e evitar a
cobrança de valores feita
pelo INSS.

exclusivo para os
interessados em promover
a defesa do direito à
aposentadoria especial.

A primeira ação
definida é a contratação
de assessoria jurídica por
escritório estabelecido
em Brasília, sendo que o
custo será rateado entre os
trabalhadores interessados.
O objeto da contratação é
permitir a apresentação da
nossa situação de trabalho
em siderurgia e defender a

Para tanto, solicitamos
aos companheiros que
já tem o benefício da
aposentadoria especial e
aqueles que pretendem
requerer o benefício da
aposentadoria especial,
que procure, até o dia
07/11/2014, a Secretaria
do Metasita para fazer
a inscrição no cadastro

Senador Paulo Paim:

EXPEDIENTE

Em conformidade
com a deliberação da
assembleia ocorrida no
último, dia 29, o Sindicato
Metasita convoca todos
os trabalhadores com o
benefício da aposentadoria
especial, via Mandado
de Segurança ou não, e
aqueles que pretendem se
aposentarem num prazo de
05 anos, para participarem
da organização de ações
coletivas para impedir
a aprovação pelo STF
(Supremo Tribunal Federal)
da desclassificação da
aposentadoria especial,
conforme processo em
julgamento.

A segunda ação é pedir
aos trabalhadores que envie
mensagem para os Ministros
do STF e representantes
parlamentares na Câmara
dos Deputados e no Senado
Federal, em especial o
Senador Paulo Paim,
apresentando o caos social
que poderá ser criado
em nossa região se o STF
decidir pela desclassificação
da aposentadoria especial.
Os endereços eletrônicos
são os seguintes:
paulopaim@senador.leg.br
STF: http://www.stf.jus.
br/portal/centralDoCidadao/
enviarDadoPessoal.asp
Informar processo:
ARE: 664335
Câmara dos Deputados:
http://www2.camara.leg.br/
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APERAM
COM A
PALAVRA O
TRABALHADOR
Mudança
de horário
“Dias atrás o Sem
Censura denunciou
que os trabalhadores
da PLEA estavam
trabalhando de 7h
às 17h e 17h às 3h.
depois da denúncia,
nossa gerência mudou
o horário agora é de
7h às 17h e 21h às
7h, nos 06 dias de
trabalho. Que absurdo!
Fizemos o
questionamento à
empresa mas ainda não
obtivemos resposta a
tempo.”

Parabéns para
quem cara
pálida
“Fico estarrecido
quando vejo um
monte de outdoor
parabenizando a
Aperam pelos 70 anos,
como se a Aperam
fosse um Sr. vivo,
com luz própria.
Quem fez a história
desta Empresa fomos
nós, trabalhadores,
às custas de muito
sacríficio e até de
vidas. Agora estamos
sendo obrigados até
a usar uma camisa no
dia do aniversário da
Empresa. Se alguém
merece parabéns somos
nós os trabalhadores.
Não queremos camisa,
queremos respeito.”

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

APOSENTADORIA ESPECIAL

