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Mobilização já!

Trabalhadores rejeitam 
proposta e aprovam 
estado de greve 
Deu pra 
matar um 
pouco a 
saudade dos 
bons tempos. 

Os companheiros 
que compareceram 
à assembleia para 

analisarem a proposta, 
melhor dizendo, a 
provocação feita pela 
Aperam, encheram a casa 
de entusiasmo disposição 
e presença.

A votação foi por 
aclamação. Todos os 
presentes disseram não 

sem precisar de escrutínio 
secreto para deliberarem 
sobre a oferta feita pela 
Aperam. Junto com os 
braços os companheiros 
levantaram a auto-estima.

Rejeição 
Foi por unanimidade 

a rejeição da proposta 
(provocação) feita pela 
empresa. 

Os companheiros 
entenderam que inflação 
se repõe. O que se 
negocia, é o aumento 
real. Também no caso 
do abono, nada justifica 
a Aperam fazer a pior 
proposta entre todas 
feitas até agora. O valor 

de R$300,00 é brincadeira 
de mal gosto. Fim do Vitae e 
aceitar corte de direitos, não 
faz parte da nossa pauta.

estado de gReve
Temos que ampliar 

nossa mobilização.
Já que não estão nos 
respeitando; que nos 
temem. 

Começamos a construir 
uma greve para janeiro, se 
os rumos das negociações 
não mudarem. A carteira 
de pedidos na empresa 
não aceita mais nenhum 
grama de aço. Estamos 
com a faca e o queijo nas 
mãos, mas precisamos 
aumentar nossa fome.

Hoje, dia 
11 tem 
nova 
rodada de 
negociação

A Empresa já foi 
informada da decisão 
dos trabalhadores de 
rejeitarem a oferta feita 
por ela. 

Também, foi 
aprovada uma 
contraproposta: 
*Ganho real de 3%; 
*Abono de 
R$2.000,00;  
*Manutenção 
dos demais itens 
da pauta de 
reivindicações 
entregue à Empresa 
em 14 de setembro.

Na correspondência 
que enviamos, deixamos 
claro a expectativa 
de que nos seja 
apresentada uma nova 
proposta, por parte da 
empresa.

AssembleiA
Só não vamos 

convocar uma outra 
assembleia antecipada, 
pois, nem toda proposta 
merece ser levada à 
assembleia.
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Expediente

ASSEMBLEIAS
SANKYU!!!
Assembleia dia 12 
(4ª-feira) às 18h
Baixa presença fez com 
que assembleia fosse 
cancelada e remarcada
Foi uma vergonha a presença dos 
trabalhadores da Sankyu na assembleia 
convocada para sexta-feira, onde seria 
analisada a proposta de PLR feita pela 
Empresa. Tivemos que cancelá-la.
Uma nova assembleia está sendo 
convocada para amanhã, quarta-feira, 
dia 12/12, às 18 horas. Vamos ver se 
desta vez os trabalhadores enchem a 
casa. Xô preguiça!!!

Convocamos todos os companheiros 
que trabalham nas empresas Harsco, 
Lomae e CRC Engenharia para 
assembleia nesta terça-feira, dia 
11 às 7h30 e 18h, para analisarem 
e deliberarem sobre a proposta 
apresentada pelas empresas.

Assembleia hoje, 
dia 11, às 

7h30 e 18h

Para a greve acontecer, primeiro 
temos que acreditar nela

O primeiro lugar 
em que as coisas 
acontecem é em 

nossas cabeças. Só depois 
são materializadas. Dizem 
que só conseguimos 
realizar as coisas com 
as quais sonhamos. Por 
isso, o primeiro passo 
que temos que dar rumo 
à nossa greve é acreditar 
nela. O fato de não 
conseguirmos parar quando 
a Aperam fixou a jornada, 
gerou um sentimento de 
incapacidade dentro de 
nós. Deixamos de acreditar 
na nossa força.

Responda estas simples 
perguntas: o equipamento 
em que trabalha pode ficar 
sem produzir por quanto 
tempo? Sua área aguenta 
quantos dias de greve sem 
que o lucro da empresa sofra? 

Somos mais forte do 
que muitos imaginam. 

Se sua chefia lhe 
perguntar sobre a greve 
responda, que este ano o 
clima está diferente. 

Existe a revolta no 
ar! Se o medo vence a 
coragem, a revolta e a 
indignação vence o medo. 

Chega de engolir sapo!

Quem garante a produção, exige valorização! 
Viva a nossa greve companheiros!

Com a palavra o 
trabalhador
EXPLICANDO...
No último Sem Censura 
publicamos uma fala do 
companheiro sobre a PINU. 
Entre os problemas levantados 
está a preocupação com uma 
possível promoção de um 
trabalhador a supervisor. 
A matéria não tem o nome 
desta pessoa. Um diretor do 
METASITA conversou com 
um  trabalhador que foi 
promovido a pouco tempo, na 
mesma área, que deixou claro: 
os trabalhadores que forem 
subordinados a ele podem 
ficar tranquilos, pois, de forma 
alguma haverá perseguição 
a quem quer que seja. Nesse 
caso, a matéria do boletim não 
trata dele. 

Harsco, lomae e 
CRC engenharia


