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CAMPANHA SALARIAL 2015-2016

Sem trabalhador não tem assembleia
Sem assembleia não tem pauta
Sem pauta não tem campanha salarial

A

direção do sindicato pede um milhão de desculpas
aos 47 companheiros que compareceram a assembleia
convocada para a última quinta-feira, para avaliação
e aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada
à Aperam.
Não dá para começar uma campanha salarial que envolve
cerca de 2.300 trabalhadores com apenas 47 participando
da assembleia.
Pouco adianta a choradeira dos companheiros:
-->> ... ganhar R$5,45/hora é uma vergonha;
-->> Que esta jornada fixa é uma escravidão;
-->> Que não é justo um trabalhador receber retorno de
férias menor que o outro;
-->> Que o plano de saúde está ruim.
Se na hora que temos a oportunidade de acabar com tudo
isso o companheiro não participa.

Nova
assembleia
Estamos reconvocando os companheiros
para outra assembleia amanhã,
quarta-feira (09), nos horários de
sempre: 7h30, 13h, 15h30 e 18h.
Se a presença for pequena,
esta também será cancelada.

A pauta de reivindicações só será encaminhada à empresa
na hora que o trabalhador resolver fazer a parte dele.

Não
tem com
o
terceiri
zar
a luta!

VAMSERVICE

Omissão ou satisfação
Apenas 04
companheiros
não vão mudar
a realidade dos
trabalhadores da
Vamservice.

N

ão é nenhuma
piada! Apenas
04 companheiros
compareceram a assembleia onde os trabalhadores da Vamservice
iriam analisar e aprovar
a pauta a ser enviada à
Empresa.
Será que apenas 04
companheiros não estão
satisfeitos com a cesta
básica, PLR, Piso Salarial, Anuênio, Retorno de Férias, etc? A

impressão que passa é
que a companheirada da
Vamservice ganha muito
bem, tem ótimas condições de trabalho, e é
por isso, que tão poucos
participam das assembleias convocadas pelo
Metasita.
A assembleia da Vamservice também foi cancelada.
Uma nova assembleia
será realizada amanhã,

quarta-feira, em quatro horários 7h30, 13h,
15h30 e 18h. Se não
comparecerem é sinal
que os trabalhadores
estão muitos satisfeitos com o que ganham,
então, não precisa ter
campanha salarial.
A decisão é da companheirada.
Mas, para a direção do
sindicato, juntos somos
mais fortes!

Nova assembleia
Estamos reconvocando os trabalhadores para nova
assembleia amanhã, quarta-feira (09), nos

APERAM

JORNADA
FIXA

PARA
ACABAR, O
TRABALHADOR
TEM QUE
MOBILIZAR!

horários de sempre:

7h30, 13h, 15h30 e 18h.

FARMÁCIA
METASITA

São mais de
30 empresas
autorizadas fazer
desconto em folha.
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