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CAMPANHA SALARIAL 2015-2016

Tá na hora de 
debaTer e aprovar a 
pauta de reivindicações

A direção do METASITA 
convoca os traba-
lhadores da Aperam 

e Vamservice para assem-
bleia nesta quinta-feira, 
03/09, onde vamos deba-
ter e aprovar as pautas de 
reivindicações que serão 
enviadas às empresas, e, 
que servirão de base para 
as negociações da campa-
nha salarial 2015/2016.

Nesta assem-
bleia, o trabalhador 
vai decidir quais são 
os itens que irão 
compor a pauta: 
Ganho real? Fim da 
jornada fixa? Abono? 
Retorno de férias? 
Enfim, cabe ao tra-
balhador a palavra 
final sobre o que 
vamos reivindicar.

AssembleiA
Tanto para Aperam (Auditório), quan-

to para Vamservice (sala de reunião), a 
assembleia será realizada na quinta-fei-
ra (03/09), nos quatro horários 7h30, 
13h, 15h30 e 18h.

Tudo para acabar bem, tem que começar bem. E, começar 
bem uma campanha salarial é termos assembleia cheia desde a 
aprovação de pauta.

Juntos somos mais fortes!

Nos últimos boletins estamos pro-
vando aos trabalhadores que, anos 
após anos, aumentamos o lucro 
dos patrões. Subiu o PIB, cresceu 
a produção industrial, aumentou o 
ganho da siderurgia. Com a Aperam 
não foi diferente! Uma análise do 
balanço da empresa mostra que 
apesar da choradeira da empresa, o 
faturamento gerado pelo trabalho 
dos companheiros garante à Aperam 
um lugar de destaque na siderurgia, 
e, principalmente, somos a “cereja 
do bolo” do grupo.

A perspectiva para 2015, mesmo com 
todo clima pessimista que tentam 
vender, é que será um ano melhor que 
2014. Se vamos nos beneficiar de toda 
a riqueza que produzimos para o Brasil, 
para a indústria, para a siderurgia e 
para a Aperam, vai depender da dispo-
sição da companheirada.
Nunca ganhamos nada. Este ano não 
vai ser diferente! Sempre conquistamos 
tudo e aí podemos fazer da campanha 
salarial 2015, muito melhor que a de 
2014.
Só depende da gente.

Indicadores Financeiros
Aperam 2001 a 2014APERAM BRASIL

Somos a cereja do bolo
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EXPEDIENTE

COM A PALAVRA O TRABALHADOR

SANKYUAPERAM

JORNADA 
FIXA

PARA 
ACABAR, O 

TRABALHADOR 
TEM QUE 

MOBILIZAR!

Empresa apresentará proposta 
em reunião na próxima 
sexta-feira (04/09)
Até que enfim ocorreu a 1ª 
rodada de negociação com 
a Sankyu. Depois de toda 
a explicação “choradeira” 
de sempre, a empresa se 
comprometeu em apresen-
tar uma proposta, nesta 
sexta-feira, a ser levada à 
apreciação e deliberação 
dos trabalhadores.

Por via das dúvidas, o 
Metasita já entrou com o 
pedido de mediação junto 
ao Ministério Público do 
Trabalho. O processo foi 
aberto. Se a Sankyu não 
fizer uma proposta direta-
mente, terá que fazê-la no 
Ministério do Trabalho ou 
na Justiça do Trabalho.

Semana passada 
houve palestras 
sobre remuneração e 
benefícios, e alguns 
companheiros se 
indignaram com as 
propostas apresentadas 
pela palestrante. Para 
ela a empresa paga 
bem, é o peão que 
administra mal o seu 
salário. 
Dos textos que 
recebemos selecionamos 
três, com os quais 
muitos companheiros 
e companheiras vão se 
identificar.

 
1) “Gostaria de deixar mi-
nha opinião a respeito da 
palestra sobre remunera-
ção e benefícios. Eu achei 
que iria tratar do plano de 
carreira dentro da empre-
sa, que os nossos salários 
iriam aumentar devido às 

reclamações na pesquisa 
de clima, mas a palestrante 
só foi falar que meu salário 
vai continuar baixo e que 
são os meus gastos que 
têm que mudar”.

2)“Eu fui na palestra 
empolgado pensando que 
ia melhorar o salário, sai 
de lá decepcionado, foi 
falado que eu não tenho 
que comparar meu salário 
nem meu patrimônio com 
os dos outros funcionários. 
Mas há tempos que não 
recebemos promoções! 
Temos duas funções e os 
benefícios estão piorando, 
como o plano de saúde e a 
cesta de natal”.

3)“Eu trabalho há pouco 
tempo na empresa, ainda 
moro com meus pais, pois, 
meu salário é para pagar 
faculdade e transporte e 
não sobra muita coisa. 
Me senti ofendido quando 
fui chamado de bebezão 

folgado por ainda morar 
com meus pais com a 
idade que tenho. Ela tá 
desinformada sobre a 
real situação salarial dos 
empregados da Aperam. 
E quanto aos “benefícios 
que a empresa oferece”,  
tudo que existe foi con-
quistado com luta, e só 
vai manter ou melhorar 
com luta. 
Sobre o 3G: Ganhar, 
Gastar e Guardar, nunca 
ganhei nada, recebo um 
salário em troca do meu 
trabalho; Gastar não sei 
o que é isso, pois, tenho 
que pagar a escola e 
não me sobra para poder 
gastar como insinuou 
a palestrante. Guardar, 
impossível se o que eu 
ganho mal dá para as mi-
nhas despesas essenciais, 
mesmo me dedicando 
ao máximo a empresa. 
Tenho pouca idade, sou 
novo na empresa, mas 
bobo não sou não”!Informações: 3849-9110
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