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APERAM/CIPA

S

Estão abertas as inscrições para
os representantes dos
trabalhadores na CIPA

e você faz parte do grupo que
acredita que vale a pena lutar
por um ambiente seguro de trabalho, faça sua inscrição para representar os trabalhadores na Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes e,
vamos à luta.
As inscrições foram abertas no
dia 02/07 e encerram-se no dia

16/07/2015.
Mesmo com esvaziamento do papel da CIPA, por parte da Aperam, ela
ainda é um importante instrumento
de proposição e denúncia das condições de trabalho à que o trabalhador
fica exposto no dia a dia. Também cabe
à CIPA análise do acidente que ocorre
dentro da fábrica não deixando que

seja simplesmente transferido ao trabalhador acidentado, a responsabilidade
pelo acidente, e ainda, mesmo no caso
de falha humana, que a educação e não
a punição seja a ação a ser tomada.
A tarefa não é fácil, mas a recompensa de ver os companheiros num
ambiente seguro de trabalho vale à
pena.

Esses companheiros já são candidatos.
Neles você pode confiar!

AÇÕES JURÍDICAS

CETUBOS
Processo tramitou em julgado, mas perito
tem 3 meses para concluir os cálculos
A disputa jurídica envolvendo o mérito proposto pelo Metasita em favor
dos trabalhadores da Cetubos foi encerrado. O que é chamado de: processo tramitar em julgado. A Cetubos

VAMSERVICE

não tem mais nenhuma possibilidade
de recorrer.
Quanto aos cálculos, foi concedido
à perita nomeada pela justiça para
fazer aos cálculos, mais 3 meses de

PLR 2014 será paga para os demitidos
Em reunião entre o METASITA e a
Vamservice, ocorrida na terça-feira,
07, ficou acertado que o pagamento
da PLR 2014 para os trabalhadores demitidos será realizado até o
dia 31/07/2015. A Empresa alegou

dificuldades financeiras para justificar o
atraso no pagamento para os demitidos,
mas que já havia tomado as devidas
providências para garantir o pagamento.
Nos ajude a comunicar aos companheiros que têm o direito a receber.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO EMPREGO

Para ter validade tem que ser
negociado com o sindicato
O governo Dilma lançou na terçafeira, 07, o Programa de proteção ao
emprego. O PPE propõe diminuir em
até 30% as horas de trabalho, com
redução proporcional do salário pago
pelo empregador. A medida ainda
tem 15 dias para ser regulamentada e
começar a produzir efeitos, e precisa ser aprovada pelo Congresso em
60 dias (prorrogáveis por mais 60)
para não perder a validade. No novo
programa, a diferença do salário será
parcialmente compensada pelo governo, que vai pagar ao trabalhador 50%
da perda, com recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) – fundo
que já está deficitário. Essa compensação está limitada a R$900,84,
correspondente a 65% do valor do
maior benefício do seguro-desemprego, hoje em R$1.385,91.
Ao contrário de um primeiro
EXPEDIENTE

entendimento o PPE é voltado para
as empresas de todos os setores e
tamanhos, não só para as empresa do
setor automobilístico. Para reivindicar ser enquadrada dentro do PPE, a
empresa tem que se enquadrar dentro
dos critérios que comprove contabilmente estar passando por dificuldades geradas pelo momento atual do
Brasil.
O PPE para ter validade tem que
ser negociado com o sindicato e
aprovado pelos trabalhadores em
assembleia. São os trabalhadores que
tem a palavra final.

prazo. Infelizmente teremos que
aguardar esse prazo, para após,
verificarmos se é possível encerrar o
processo em definitivo e os trabalhadores receberem o que tem direito.

SANKYU

Campanha
salarial
2015/2016
Os companheiros da Sankyu têm
cobrado, e com muita razão, o
desenrolar da campanha salarial.
Temos feito reiteradas cobranças à
Empresa para o início das negociações, porém, a alegação é sempre
a mesma: “estamos em negociação
com a Aperam sobre os contratos
que temos com ela”.
Na última correspondência que
enviamos, cobramos inclusive a
aplicação da recomposição dos
salários pelo INPC, uma vez que
temos o entendimento que o
índice da inflação não se negocia, paga-se. Porém, até agora a
única resposta da Sankyu é que a
data base está garantida até o dia
31/07.
Como não existe um impasse, pois
a Sankyu não se nega a negociar
e ainda garante a data base até
entrar com o dissídio coletivo fica
mais difícil.
Sabemos que para quem está
precisando, paciência não é a
melhor resposta. Porém, estamos
atentos e buscando caminhos para
as negociações serem iniciadas ou
que será declarado impasse.
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