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DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES

CAMPANHA SALARIAL 2022-2023

Chegou a hora do
ponta pé inicial

Nossa data 
base é 1º de 
novembro. Temos 
que entregar a 
nossa pauta de 
reivindicações 
até o dia 15 de 
setembro.

Por isso convocamos 
os companheiros e 
companheiras para 

construírem a pauta de 
reivindicações que será 
encaminhada aos pa-
trões. A pauta tem que 
ter a cara dos traba-
lhadores, composta por 
reivindicações pela quais 
estamos dispostos a ir à 
luta.

Portanto, amanhã às 
7h30, 13h, 15h30 e 18h 
no auditório do Metasita 
vamos definir nossa pau-
ta de reivindicações!

O envolvimento dos trabalhadores desde o início das negociações é 
que determina a proposta que os patrões irão apresentar.

Assembleia para 
APROVAÇÃO DA PAUTA

No último dia 18 de 
agosto panfletamos o 
boletim nas portarias da 
empresa Aperam, em que 
no verso do informativo, 

tinha um espaço para 
o trabalhador colocar 
sua reivindicação e nos 
encaminhar. Recebemos 
dezenas de sugestões.

Amanhã, haverá as-
sembleia nos horários 
de sempre: 7h30, 13h, 
15h30 e 18h para apro-
vação da pauta.

É hora de definir nossa 
pauta de revindicações!

7h30, 13, 15h30 e 18h
Dia 13 de setembro

Participe, iremos 
apresentar estratégias 

para tentar garantir 
uma reivindicação que 

vem sendo discutida 
desde 2007.
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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.

28. Estabelecer a jornada 
de trabalho em até 40 
horas semanais. 
29. Regulamentar o art. 7º, 
inciso XXVII, da Constituição 
Federal, que prevê a pro-
teção dos trabalhadores 
frente a inovações tecno-
lógicas. 
30. Incentivar o compar-
tilhamento do trabalho 
doméstico e de cuidados 
entre Estado, homens e mu-
lheres, de modo a reduzir 
a extenuante jornada de 
trabalho das mulheres.
31. Promover o princípio 
do “trabalho igual, salário 

igual”. 
32. Regulamentar a Con-
venção 189 da OIT que 
trata do trabalho domés-
tico, ampliando os direitos 
trabalhistas e previdenci-
ários da Emenda Constitu-
cional
33. Regulamentar a Con-
venção 151 da OIT, que 
garante o direito à nego-
ciação coletiva no setor 
público.
34. Defender a Convenção 
158 da OIT, que restringe as 
demissões sem justa causa.
35. Favorecer a entrada 
dos jovens no mercado de 

trabalho.
36. Garantir o reconhe-
cimento do vínculo de 
emprego de trabalhos 
mediados por aplicativos.
37. Resgatar o programa de 
reforma agrária e as políticas 
de promoção da agricultura 
familiar, como PRONAF.
38. Garantir proteção à 
renda dos trabalhadores 
assalariados rurais. 
39. Adotar política de 
formação profissional.
40. Rever a legislação que 
autoriza a terceirização.
41. Recolocar o Ministério 
do Trabalho e Emprego 

como coordenador do sis-
tema público de trabalho, 
emprego e renda. 
42. Promover a recupera-
ção do poder de compra de 
aposentados e pensionis-
tas para que essa popu-
lação possa ter condições 
dignas de vida.
43. Retomar e ampliar a 
política nacional e setorial 
de promoção da saúde e 
segurança do trabalhador.
44. Promover a econo-
mia solidária através do 
cooperativismo, do asso-
ciativismo e das redes de 
cooperação solidária. 

Movimento sindical nas eleições 2022

APERAM - PLR/2022

ELEIÇÕES 2022 - Parte 3

Pauta da Classe Trabalhadora 2022   TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Acordo foi aprovado!
Os trabalhadores reunidos em assembleia do último dia 05 de setembro, deliberaram 
pela aprovação da proposta apresentada pela Comissão de negociação

Tivemos baixa parti-
cipação! Esperáva-
mos mais, devido a 

importância da PLR na 
vida de todos.

EBITDA
Como foi apresentado, 
acreditamos que não 
seremos afetados pela 
limitação de 175% do 
ebtida orçado, pois 
o valor orçado é bem 

significativo.

METAS
Em metas apuradas até 
junho de 2022 estamos 
com 0 (zero) pontos em 
lançamento de ideias. 
Uma meta que depende 
de cada um acessar o e-
mail @aperam e cadas-
trar sua ideia de onde 
utilizar o aço inox.
Lembrando que, com as 

ideias podemos acres-
centar 8,4 pts e chegar a 
4% do ebitda.

JUNTOS SOMOS 
+FORTES
Faça sua parte na 
PLR/2022, dê sua ideia. 
Acesse seu e-mail e 
participe!

FALA 
COMPANHEIRO

TMI SERVIÇOS
“É um absurdo... vocês 
acreditam que tem 
trabalhador que fichou 
agora na empresa e 
recebe mais que a gente 
que tá aqui há mais 
tempo. Brincadeira!” 

Faça sua parte na PLR/2022, dê sua ideia. 

APERAM
CIPA 2022

Hoje até às 13h30 é o 
último dia de votação para 
eleger novo representante 
na CIPA/APERAM. Traba-
lhador/a, não aceite gato 
por lebre! Você conhece 
muito bem quem já provou 
que está do seu lado. Lem-
bre-se: Eleitor consciente, 
voto competente!


