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APERAM CAMPANHA SALARIAL 2012-2013

Proposta?
Ainda não foi desta vez
Mas agora as
negociações
realmente
começaram.

N

o último dia
03, voltamos
a nos reunir
com os
representantes da
empresa para discutir
sobre as negociações
salariais.
Desde o início
deixamos claro
nossa disposição

em negociar, visando
o fechamento das
negociações antes da
chegada de 2013.
Lamentavelmente,
mais uma vez o processo
negocial se arrasta. A
disposição demonstrada
pela empresa na
reunião, poderia ter
sido uma realidade
desde o início.
Uma nova reunião está
prevista para quinta-feira,
10.
A construção da nossa
Greve continua.

A decisão
final é sempre dos
trabalhadores: aceitam a
proposta quando a mesma
chegar, ou transformam o
Estado de Greve em um
movimento paredista,
como já foi outrora.

Quem garante a produção, exige valorização!

GREVE

CAMPANHA
SALARIAL
2012-2013

Nossa greve é também
por nossas famílias

“Caros companheiros
do sindicato metasita,
venho por meio deste
tirar algumas dúvidas
acerca do acordo coletivo
2012 ,2013, que até a
presente data não nos
foi passado nenhuma
proposta, nenhuma
assembleia foi marcada.
Gostaria de saber o por
que da demora, se está
difícil negociar com os
patrões. Por favor nos dê
uma resposta concreta
porque assim fica
complicado de se botar
fé no sindicato, ninguém
fala nada, se tá ou não
negociando, a gente quer
uma resposta, porque na
hora em que vocês ficam
na portaria entregando
boletins, pedindo pra
classe se unir aí tem aos
montes, agora não vejo
nenhuma mobilização
por parte do sindicato,
só queremos saber como
anda as negociações”.
METASITA
Infelizmente todas
as negociações estão
emperradas esperando
que as negociações com
a Aperam se desenrolem.
Nenhuma empresa fez
proposta. Ouvimos em
uma determinada mesa
que a Aperam “proibiu
que as empresas que
prestam serviços em sua
planta fechem acordo
antes. O companheiro
está correto na cobrança
e pedimos desculpas.
Expediente

Tem um ditado popular que diz que
”as palavras comovem, mas os exemplos arrastam”.

É

triste ver que muitos
pais estão perdendo
seus filhos para o
mundo das drogas. Dói ao
vermos que muitos jovens
de hoje não acreditam em
nada, e só querem viver o
agora, sem compromisso
com o futuro.
Sabemos que não é por
falta de ensinamento dos
pais. Temos a certeza de
que todo dia orientamos
nossos filhos sobre o
melhor caminho a ser
seguido. Ensinamos valores
a eles.
Mas qual o exemplo de
vida que damos?
Somos submissos?
Vivemos valores que
promovem a vida?
Somos felizes?
Justificamos nossos

atos na necessidade do
emprego?
Quantas vezes falamos
de um mundo para nossos
filhos, mas vivenciamos
outro?
Quando vamos à greve,
damos aos nossos filhos o
exemplo de que precisamos
lutar pelo que acreditamos
e, não refugiarmos
num mundo de ilusão.
Ensinamos nossos filhos
que a solidariedade é um
caminho que leva à vitória
e que ela só é duradoura

quando a conquista é
coletiva. Preparamos
para a dureza da luta e a
alegria da vitória, fruto
da luta e não o vazio de
quem busca refúgio nas
drogas. Mostramos que
a obediência cega, a
crítica forma robôs e não
pessoas com capacidade de
discernir o certo do errado.
Ensinamos a importância
do ser e a futilidade do ter.
É por isso que dizemos
sempre: viva a nossa greve
companheiros!

COM A PALAVRA O TRABALHADOR - ApeRAM
APOSENTADORIA
“Tivemos informações
de que um grupo
de trabalhadores da
Aperam na linha de inox
conseguiram na justiça o
direito de não receberem
as cartas do INSS
cancelando ou suspendendo
o benefício enquanto seus
processos de aposentadoria
não tiverem finalizados em
Brasília. O processo já foi
julgado em Brasília e foi
julgado procedente para os
empregados em questão em
menos de um mês.

Gostaria que o sindicato
avaliasse e entrasse o
mais rápido possível com
um processo semelhante
para empregados sócios
do sindicato que estão
com seus processos em
trâmite, principalmente
em Brasília. Favor colocar
esta matéria no próximo
boletim com o retorno
para nós”.
Metasita
O aconselhável neste
caso é a Ação Plúrima ou
Individual. Como cada

caso de aposentadoria tem
uma história diferente, a
substituição processual
não é o mais aconselhável.
Nós também já conseguimos
liminar, em ação individual
proibindo o cancelamento
do benefício. Porém, no
exemplo que o companheiro
cita, de em 30 dias já ter
sido julgado em Brasília,
tramitado em julgado,
achamos ser difícil, pelos
prazos processuais. Se
o companheiro tiver o
número do processo para
nos enviar, seria bom.
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