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PLR / 2022 - APERAM
Trabalhadores da Aperam:

Assembleia na segunda-feira, 
dia  05 de setembro.

A Comissão de PLR 
2022/2023 con-
voca todos os 

trabalhadores da Aperam, 
para participar de uma 
assembleia na próxima 
segunda-feira, dia 05 de 
setembro/2022 no auditório 
do Metasita.

ASSEMBLEIA
A assembleia ocorrerá nos 
quatro horários de costume: 
7h30, 13h, 15h30 e 18h.

REUNIÕES
Após várias reuniões 
visando construir as 

bases que irão nortear aos 
trabalhadores, à empresa e 
à comissão, no acompanha-
mento para atingir as metas 
estabelecidas. Chegou a hora 
de você trabalhador/a da 
Aperam, decidir.

DECISÃO
Portanto, participe da 
assembleia e decida se 
aceita ou não a propos-
ta das metas que foram 
construídas pela Comissão 
juntamente com os repre-
sentantes da Aperam e o 
representante 
do Metasita.

Trabalhadores/as da Aperam

às 7H30, 13H, 15H30 E 18H
no auditório do Sindicato

Todos à assembleia nesta segunda,

31.99795-6921
DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES
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Em prosseguimento à sé-
rie de matérias sobre as 
propostas do movimento 

sindical para os candi-
datos à cargos eletivos 
na eleição de outubro 

de 2022, destacamos 
os pontos que dizem 
respeito ao Desenvolvi-

mento Sustentável com 
Geração de Empregos de 
Qualidade.

18 - Articular as políticas 
de desenvolvimento produ-
tivo;
19 - Direcionar a política 
do Estado brasileiro como 
agente promotor do des-
nvolvimento eocnômico e 
sociambiental;

20 - Retomar as políticas 
e ações de cooperação 
Sul-Sul;
21 - O Estado brasileiro 
deve retomar as políticas e 
ações de integração com os 
países da América Latina;
22 - Promover políticas de 

incentivo as micro, peque-
nas e médias empresas;
23 - Ampliar os investimen-
tos em pesquisa, inovação, 
ciência e tecnologia;
24 - Garantir a recupera-
ção e preservação do meio 
ambiente;

25 - Apoiar o desenvolvi-
mento de processos produ-
tivos e produtos sustentá-
veis;
26 - Destinar investimentos 
em fontes de energia limpa;
27 - Investir no desenvolvi-
mento local e regional;

Movimento sindical nas eleições 2022
ELEIÇÕES 2022 - Parte 2

Companheiros e Companheiras da 
Aperam, é de extrema importância você 
eleger o seu representante na CIPA que 
seja alguém em que você possa confiar e 
nunca vai te abandonar.

Alguém em que você pode contar que 
fará de tudo para garantir um ambiente 
saudável para se trabalhar e que seus direi-
tos não serão violados.

Importante saber que nem todos que 
dizem lutar por você, lutam de verdade. 
Estão simplesmente pensando no seu 
próprio umbigo, querem apenas estabili-
dade de emprego.

Por isto, muito cuidado na hora de 
votar e eleger o seu representante na 
CIPA.

Precisamos resgatar a CIPA como 
verdadeiro instrumento de luta dos tra-
balhadores para garantir melhores condi-

ções de vida e de trabalho.
Não se deixe enganar por lero lero. Fique esperto 

e dê um voto de qualidade em quem realmente te 
representa.

CAMPANHA SALARIAL 2022-2023

Eleição CIPA - Aperam

Pauta da Classe Trabalhadora 2022   DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

VOTAÇÃO

APURAÇÃO

05/09/2022 à 12/09/2022

12/09/2022 às 13h


