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APERAM - CAMPANHA SALARIAL

Desistência da proposta
por parte da Aperam
leva ao impasse negocial
Assembleia está mantida!

A

posição da Aperam,
comunicada aos
trabalhadores ontem
(28), acabou com as
possibilidades das partes,
diretamente, chegarem a
uma solução que ponha fim
à Campanha Salarial.

A retirada da proposta tem dois objetivos: o
primeiro, de reforçar o
clima de insegurança que
a empresa quer criar com
o objetivo de justificar sua
intenção de sequer, repor
as perdas salariais, mesmo

conseguindo, em 2015, o
melhor resultado financeiro
desde 2007.
O segundo objetivo
é esvaziar a assembleia
de terça (02), véspera de
carnaval. A empresa mostra
assim, todo o medo que

tem dos trabalhadores
quando eles se reúnem e
se organizam. Eles temem
que na assembleia de terçafeira, decida não só pela
rejeição de sua proposta,
mas também por uma ação
durante o carnaval.

Será na terça-feira às 7h30, 13h, 15h30 e 18h
Na assembleia de terçafeira (02), vamos discutir
os próximos passos da
Campanha Salarial. Vamos
colocar em votação a proposta retirada pela empresa, de forma que, se ela
vier com a mesma proposta
futuramente ela saberá da

posição dos trabalhadores
sobre a mesma já tomada
em assembleia.
Por isso, temos que
continuar mobilizados e fazer uma grande assembleia
na próxima terça. Vamos
mostrar que a empresa tem
razão em se preocupar com

a nossa força. Que sabemos que somos nós, os
responsáveis pelo lucro que
a Aperam produz. Que não
existe desculpa possível,
que justifique a Aperam
querer reduzir o nosso poder de compra em 5,33%.
Neste boletim, também

estamos publicando a carta
enviada ao RH, declarando
o impasse negocial, e, ao
presidente da Aperam, mostrando nossa insatisfação
com a postura da empresa
que busca empobrecer,
ainda mais, o trabalhador,
em nome do lucro.
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