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CAMPANHA SALARIAL

Rodada de negociação
Ontem ocorreu mais
uma reunião com a empresa

O

s representantes da
Aperam confirmaram,
o que um trabalhador denunciou no Fala
Companheiro, conforme foi
publicado no último Sem
Censura: a redução dos
gastos com trabalhadores

exemplo

(TCOE) faz parte da meta,
de supervisores até à presidência.
Quanto menor for nosso
reajuste e quanto menor
for o abono, maior é o
valor de GD que a chefia
vai receber. Ainda nesse

O companheiro que ganha
R$1.400,00/mês vai receber
R$3.000,00 de abono.
Já aqueles que recebem
R$10.000,00/mês, que na proposta
anterior receberiam R$6.000,00 de
abono, agora passariam a receber
R$7.500,00.
Na visão da empresa, o “capitão
do mato” tem que ser valorizado
para que sua consciência não doa
na hora de “açoitar” o “escravo”.

sentido, a Aperam refez a
sua última proposta.
NOVA PROPOSTA???
Reafirmando a disposição da Aperam em privilegiar a chefia, em detrimento dos trabalhadores, o RH

fez nova proposta.
Nessa “nova” proposta manteve o abono de
R$3.000,00 como valor
mínimo. Porém, o abono
para quem ganha mais
passa de 60% para 75%
do salário.

CONTRAPROPOSTA
Na visão da direção do sindi5,33% em 01/11/2015;
cato a proposta da empresa já foi
2,5% em 01/03/2016; e
rejeitada na última assembleia.
2,5% em 01/05/2016.
A grande maioria dos comAbono de R$2.000,00.
panheiros que compareceram
na última assembleia disseram
Só temos um caminho:
que não aceitam R$3.000,00 de
É CASA CHEIA!!!
abono.
A assembleia de amanhã está mantida.
Por isso, a direção do
Esperamos que dessa vez não seja apenas
Metasita já apresentou uma
702 companheiros a assinar em o livro de
contraproposta:
presença. Precisamos de todos.

Assembleia amanhã, 10 de março
Convocamos os companheiros (as) que trabalham na Aperam, sócios (as) e não sócios (as) do Metasita,
cuja Contribuição Sindical tenha sido direcionada ao Sindicato.

7h30,
13h30,
15h30 e
18h

ESQUADRA

“Segundo denúncias,
a empresa Esquadra,
que presta serviços na
Aperam, na área de segurança patrimonial não
efetuou o pagamento
no 5º dia útil, porquê a
Aperam não fez pagamento. Em relação as
horas extras, a empresa
está pagando. Os trabalhadores são obrigados
a anotarem na folha de
ponto que estão chegando 5 minutos antes
do horário de pegarem
o serviço, quando na
verdade, chegam 30
minutos para reuniões.
Quando os trabalhadores
vão utilizar o plano de
saúde PROMED, passam
a maior vergonha, pois
as clínicas falam que
não podem utilizar por
falta de pagamento.
Para piorar, tem um
supervisor, que veio
do sistema prisional, e
está demitindo pais de
família sem justificativa,
para colocar colegas
seus, que também foram
demitidos quando trabalhavam como agentes
penitenciários. Pedimos
por favor, que o sindicato e a Aperam tomem
as medidas cabíveis para
resolver os problemas
que nos atormentam e
prejudicam.”

EXPEDIENTE

* Contra a Reforma da Previdência
* Ratificação das convenções 156 e 189 da OIT
* Educação não discriminatória que respeite as diversidades
* Desenvolvimento Econômico Sustentável
* Políticas Públicas para Mulheres Rurais, das Águas e
das Florestas
* Em defesa da Democracia

O Analfabeto Político
O pior analfabeto...
O pior analfabeto é o analfabeto
político.
Ele não ouve, não fala, nem participa
dos acontecimentos políticos.
Ele não sabe o custo de vida, o preço
do feijão, do peixe, da farinha, do
aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas.
O analfabeto político é tão burro que
se orgulha e estufa o peito dizendo
que odeia a política.
Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o
menor abandonado, e o pior de todos
os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das
empresas nacionais e multinacionais.

Bertolt Brecht

PH TRANSPORTES

Amanhã, dia 11 de março
Assembleia para os trabalhadores da
PH Transportes às 7h30 e 18h
O Metasita e o Sinttrocel
convocam todos os
trabalhadores da PH
Transportes para analisar e
deliberar sobre a proposta
apresentada pela empresa

na última audiência de
mediação em BH.
A assembleia será nesta
sexta-feira, dia 11/03 às
7h30 e às 18h na sede do
Metasita.

Pense bem!
Não adianta ficar
reclamando, dizer que a
proposta não presta, e ir
pra casa.
Seu lugar é na assembleia.
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COM A
PALAVRA O
TRABALHADOR

