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TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!
APERAM

Reunião de PLR.
Até que enfim!

Demorou...

A

pós muita
espera, a Aperam
agendou a
primeira reunião com a
comissão que negociou
a PLR de 2018, para
que seja apresentado os
resultados construídos
com muito esforço e
dedicação de todos os
trabalhadores.

A reunião ocorrerá
no dia 29 de junho de
2018, próxima sextafeira, de 08h:30 às 10
horas da manhã.
A expectativa de
todos é que, depois
de tanto esforço
de superação,
números bons sejam
apresentados.

COM A PALAVRA O TRABALHADOR
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APERAM

Estamos recebendo
denúncias de vários
trabalhadores, que a
falta de funcionários
está impossibilitando
de fazer o intervalo
de refeição, em
quase todas as
áreas da empresa.
Chegam denúncias
do Alto Forno até
ao Acabamento.
Segundo informações,
todas as áreas estão
descumprindo esse
momento sagrado e
legal.
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APERAM

“Se a Aperam
não pode, quem
pode?”
O METASITA divulgou,
no último Sem Censura,
o resultado da reunião
com a Aperam sobre os
companheiros que estão
perdendo o benefício da
previdência.
Segundo a matéria do
boletim, a Aperam disse
que não tem condições de
reintegrar os trabalhadores

que estão retornando.
Se a Aperam não tem
condições, quem têm?
A maioria destes
companheiros se afastaram
por problemas gerados
pela Aperam. Sejam eles
acidentes do trabalho/
doença profissional ou
doença comum, como
muitos problemas de
depressão ou coluna. Qual
o critério para fornecer
ASO (Atestado de saúde
ocupacional)? Trabalhador
que estava afastado

por depressão só fez
exame audiométrico e foi
considerado apto. Exame
audiométrico detecta
problemas de saúde mental
ou físico?”
O METASITA tem que
denunciar para o mundo
que para produzir aços
especiais, a Aperam
sucateia seres humanos.
Assinado: familiar de
trabalhador que está
retornando.

DIA NACIONAL DE LUTA

DIA 26/06/18, TERÇA-FEIRA
ÀS 17H:30 NO METASITA

F

oi realizado no dia
20/06/2018 mais
uma audiência entre
a direção do Metasita e os
representantes da empresa
EPROM, no Ministério
Pùblico do Trabalho (MPT).
O objetivo foi dar
continuidade à negociação
visando o pagamento
dos Termos de Rescisão
de Contrato de Trabalho
(TRCT) dos
funcionários
demnitidos
a partir de
janeiro/2018.
Na reunião foi
apresentada uma
proposta que será
apresentada para
os trabalhadores

deliberarem na Assembleia
que ocorrerá no dia
26/06/2018, terça-feira,
às 17h:30 no Auditório do
Metasita.
Portanto, se você
conhece algum trabalhador
demitido da EPROM de
janiero/2018 pra cá,
informe que a presença
dele na Assembleia é de
extrema importância.

O

Fórum das
Centrais, formado
pela CUT, CSB,
CTB, Força Sindical,
Intersindical, Nova Central
e UGT, definiu o dia 10 de
agosto como Dia Nacional
de Luta, com atos e
paralisações em todo País.
A data foi divulgada
na quarta-feira (6), em
São Paulo, no lançamento
oficial da Agenda
Prioritária da Classe
Trabalhadora, documento
que lista 22 propostas
para o desenvolvimento do
Brasil, com foco na pauta
da classe trabalhadora.
A Agenda será entregue
para os candidatos para as
eleições de 2018.
A Agenda defende a
democracia e soberania
nacional.
O documento, produzido
pelas sete centrais
sindicais do País, CUT,
CSB, CTB, Força Sindical,

Intersindical, Nova Central
e UGT com coordenação
técnica do Departamento
Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE), reúne 22
propostas discutidas e
construídas com unidade
do movimento sindical
para o crescimento e
desenvolvimento do País.
As eleições de 2018
são uma oportunidade
para recolocar o País
em outra trajetória
de desenvolvimento
econômico, social e
ambiental. Os governantes
e parlamentares eleitos
precisam ter compromissos
com transformações que
recoloquem o País no
rumo de desenvolvimento,
com incremento da
produtividade, aumento da
renda do trabalho, geração
de emprego de qualidade,
fim da miséria e redução
da pobreza.

COM A PALAVRA O TRABALHADOR
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IN-HAUS

As ameaças de demissões
vem aumentando. Agora
os “capacetes brancos”,
dizem possuir uma lista
para demitir os que não
fazem hora extra no dia de
folga. Segundo eles, não
somos trabalhadores e sim
colaboradores. Eles não

devem saber a diferença
entre os dois. Basta
lembrar que colaboradores
possuem: plano de carreira,
a empresa aceita opiniões
e as colocam em prática, os
lucros são distribuídos com
todos, a empresa motiva
seus colaboradores com
progressão vertical e não
possui corte de benefícios.
Isso tudo acontecendo

e os gestores da Aperam
responsáveis pela IN-HAUS
se fazem de cegos ou fazem
parte dos senhores de
escravos, pois é assim que
nós sentimos: escravos em
pleno século XXI. Mais uma
vez pedimos que o Metasita
venha procurar o MP para
tentar nos representar
porque nosso sindicato de
café nem telefone atende.
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DELTA

“Com a paralisação
dos caminhoneiros nós
funcionários e funcionárias
da Delta tivemos que mudar
nosso horário de trabalho.
Agora, estão querendo cortar
nossos salários e reduzir
nossos pagamentos. A culpa
não é nossa e nem foi nós
que pedimos para mudar
de horário. Por que eles
querem que nós pagamos as
contas, retirando o pouco que
temos?”

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Trabalhadores da
EPROM decidirão sobre
proposta da empresa

CUT e demais centrais
aprovam Dia Nacional de
Luta para 10 de agosto

