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o trabalhador 
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Trabalhador 
bem informado 
não é enganado

No último informa-
tivo divulgamos 
que o PIB (Produto 

Interno Bruto) do Brasil 
deu um salto no período 
2000 a 2014, saindo de 
R$ 1.202.377 trilhões em 

2000 para R$5.521.256 
trilhões em 2014.

Desta vez vamos mos-
trar a evolução do PIB per 
capita (por habitante). 
Como foi a evolução da 
riqueza produzida por cada 

trabalhador neste mesmo 
período. 

Os números falam por 
si e provam que os traba-
lhadores sempre fizeram 
e continuam a fazer sua 
parte. Se geramos mais ri-

queza para o país também 
aumentamos a riqueza dos 
patrões. 

Por isto, na Campanha 
Salarial 2015/2016 nin-
guém vai engolir qualquer 
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EXPEDIENTE

SIPAT

APOSENTADORIA ESPECIAL

Só falta você!!!

VAMSERVICE

SOLIDARIEDADE

“Vamservice logística 

pega contrato mais 

barato e acha que 

funcionário é culpado, 

gostaríamos muito 

de saber qual é a do 

patrão, o porquê nossa 

cesta de alimentação é 

de R$95 reais, enquan-

to a da Vamservice 

Serviço é de quase 

R$200 reais? Gostaría-

mos muito de saber do 

patrão por qual motivo 

a Vamservice Servi-

ço tem folga extra, 

enquanto a Vamservice 

Logística não tem. 

Bom, pelo visto, a em-

presa conquistou uma 

nova oportunidade de 

crescer no mercado de 

trabalho de uma forma 

irregular, ao ponto de 

deixar todos funcioná-

rios insatisfeitos.

Agora, como pedido da 

equipe, um grito a em-

presa Delta, sentimos a 

sua falta”! 

“Será que teremos pri-
marização na área de 
limpeza da APERAM?
Se a resposta for sim 
aqui no silício é a área 
que está em teste, 
pois, possui equipa-
mentos que toda 2ª 
feira todos os tra-
balhadores do turno 
da tarde chegam as 
12h:50 e os do turno 
da manhã sai as 17h 
para atividades de 
limpeza, o que vem 
gerando muita hora 
extra. Em outros equi-
pamentos os opera-
dores estão largando 
seus postos de traba-
lho a deus dará para 
executar varredura do 
galpão, retirar teia 
de aranha, pintura, 
limpeza em geral, mas 
com isso os resultados 
esperados como rendi-
mento físico, volume 
de produção, quali-
dade, atendimento ao 
cliente estão ficando à 
desejar.
Essas medidas adota-
das estão no mesmo 
foco da empresa quan-
do o assunto é “me-
lhores resultados para 
alcançar a competiti-
vidade da Aperam no 
mercado mundial”? 
Ou será que está na 
contra mão”?

APERAMFalta  investimento 
ou priorização?

A SIPAT historicamen-
te sempre foi um 
evento importante 

dentro da Aperam.
Porém, em 2015 não 

está sendo dada a devida 
importância a esta semana, 
que tem por objetivo refor-
çar o direito de todos os 
trabalhadores e a respon-
sabilidade da empresa por 
um ambiente saudável de 
trabalho.

A SIPAT 2015 está 

sendo realizada junto ao 
estacionamento das motos 
na Portaria 02, no espaço 
onde foi improvisado uma 
área de convivência. Para 
montagem da “estrutura” 
da SIPAT retiraram os equi-
pamentos de lazer que os 
trabalhadores tinham. 

Para garantir público 
aproveitam o intervá-lo de 
refeição e o deslocamento 
dos trabalhadores para a 
estacionamento.

O companheiro Cristiano 
Correa Siqueira, de apenas 
23 anos, sofreu um choque 
de 13.600 volts, durante o 
trabalho. Como consequên-
cia sofreu queimaduras em 
partes do braço e barriga 
de 1º e 3º grau, e o pior 
teve que amputar as duas 
mãos. 
Uma campanha está sendo 
feita para ajudar a comprar 

as próteses que não subs-
tituem as mãos, mas que 
garantem uma qualidade 
de vida melhor.
Você pode contribuir de-
positando qualquer quan-
tia na conta da sua irmã: 
Claudileia Siqueira Correa 
de Oliveira
Caixa Econômica Federal
Conta:  12.800-1
Agência: 2296

COM A PALAVRA O  TRABALHADOR


