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CIPA/2013

Clebão é
reeleito
vice
presidente
da CIPA
Ao final do
treinamento realizado
para os eleitos como
representantes dos
trabalhadores na CIPA
da Aperam, foi eleito
por unanimidade o
companheiro Cléber
Augusto como vicepresidente da CIPA.
Confiamos
no trabalho do
companheiro e
sabemos que não vai
faltar dedicação do
mesmo, para junto
com todos os eleitos,
lutarem para que os
trabalhadores possam
ter um ambiente de
trabalho seguro.

Diretores do
Sindicato
Metasita na
CIPA/2013
APERAM
1)Cléber Augusto:
vice-presidente;
2) Cláudio Pinto;
3) Antônio Marcos;
4) Rondynele Dutra;
5) William Gonçalves
Junior (Juninho);

6) Luiz Ramos.

PLR/2013

Aperam oficializa
proposta de

R$1.000,00

Trabalhadores vão decidir
Quarta-feira, 28,
ocorreu mais uma
reunião entre os
representantes dos
trabalhadores na
negociação da PLR
2013 e representantes
da Aperam.

N

ela, a Empresa
oficializou a
proposta feita via
boletim de garantir o
pagamento mínimo de
R$1.000,00, somado o PME
mais o adiantamento de PLR.
Se o valor a ser recebido pelo
trabalhador a título de PME
for superior a R$1.000,00
ele nada receberá de

adiantamento de PLR.

Assembleia

Como são sempre os
trabalhadores que decidem,
estamos convocando
os companheiros que
trabalham na Aperam para
uma assembleia na quartafeira, dia 04/09, para
deliberarem se aceitam ou
não a proposta apresentada
pela Aperam para
apuração e pagamento do
adiantamento da PLR/2013.

Quem pode
e deve participar
Nas assembleias da
campanha salarial só
podem participar os

Assembleia

Dia 04/09, (quarta-feira)
horários de sempre: 7h30,
13h, 15h30 e 18 horas.
Vamos ver se desta vez os
companheiros saem do
comodismo e enchem a
casa.

trabalhadores da base do
METASITA. Porém, como
esta assembleia é para
decidir sobre a PLR, só não
podem participar dela os
trabalhadores que recebem
GD, e que por isto, não
estão abrangidos pela
negociação da PLR.

PME

Na reunião os representantes
da Aperam reafirmaram que
farão o pagamento do PME,
independentemente do
acordo da PLR, uma vez que
o PME é fruto de um acordo
feito entre a empresa e os
trabalhadores e que não
passa pela negociação da
PLR.

Eleição complementar para
direção do METASITA
Novos diretores já tomaram posse
A direção do METASITA
agradece aos
companheiros (as) que
foram às urnas ajudar a
eleger os novos diretores
da entidade.
Sabemos da falta de
motivação de participar em
função de ser chapa única
e de não ser uma chapa
completa. Ainda vivemos
um quadro de profundo

desânimo.
Mesmo com este
cenário, cerca de
1.500 trabalhadores
manifestaram sua vontade
via o voto.
A posse foi imediata ao
término da apuração e os
novos diretores já estão
na luta por uma sociedade
igualitária sem explorados
e exploradores.

CUT: 30 ANOS DE
PROTAGONISMO

A história da CUT
(Central Única dos
Trabalhadores) é marcada
pelo protagonismo. A
CUT já nasceu combativa
e ousada. Para a classe
trabalhadora, simboliza
desafios e conquistas,
como a luta pela reposição
da inflação, por aumento
real, valorização do
salário mínimo e liberdade
e autonomia sindical.
Ninguém pode contestar
que foi também um dos
pilares da transformação
da sociedade. Participou
e participa ativamente de
momentos decisivos do
País, como as lutas pela
democratização, anistia,
Constituinte e diretas-já...
Este ano em que a CUT

completa 30 anos (28 de
agosto de 2013), temos
consciência de que a nossa
capacidade de organização
e luta são essenciais para
a construção da sociedade
que sonhamos. Para isso,
precisamos fortalecer
a organização dos/as
trabalhadores/as, dos
movimentos sociais e da
sociedade civil. Queremos
exercer plenamente
nossa cidadania, por
meio da participação nos
diversos mecanismos de
formulação e controle
social das políticas
públicas e a defesa dos
interesses imediatos
dos trabalhadores. A
organização e a luta dos
movimentos sindical
e sociais contribuíram
decisivamente para
consolidar o processo
de abertura política em
curso na década de 1980
e, mais recentemente,
para as transformações
que melhoram a vida de

milhões de brasileiros.
Esta trajetória nos coloca
diante de um enorme
desafio: manter a CUT no
rumo da transformação da
sociedade, a começar pela
mudança da estrutura
sindical que possibilite a
todos/as trabalhadores/as
o exercício da liberdade e
da cidadania, a luta por
emprego decente e renda
digna.
É preciso que fique claro
que, para alcançar esses
objetivos, a CUT não
pode e não irá jamais
esquecer ou abdicar das
suas origens e da razão
de sua existência, que
é a organização dos
trabalhadores desde
os locais de trabalho e
as suas reivindicações
imediatas e históricas.
VAGNER FREITAS DE
MORAES - PRESIDENTE DA
CUT NACIONAL

COM A
PALAVRA O
TRABALHADOR
APERAM
“...veja o que tá
acontecendo na oficina de
cilindros
da laminação a frio
de inox PLIL. Estamos
trabalhando sem pessoal
nos turnos e tendo que
fazer os serviços de 02 ou
mais pessoas, agora estão
colocando um “sombra”
pra fazer pressão em nós,
pra vigiar e reduzir mais, e
estão querendo terceirizar
também. Aí começa de
novo a pressão.
Além do gerente que só
sabe falar em dar balão e
mandar embora, tem um
bobo da corte que nem
trabalhar sabe, mas fica
passando para o chefe que
nós estamos fazendo corpo
mole, que os supervisores
não atuam como deveriam
atuar e é ele quem sabe
como controlar a gente
inclusive passando todos
os dias para o chefe que
a máquina do operador
X deveria ter retificado
X cilindros mas só foi
retificado X e aí fala
que estamos à toa e os
supervisores não sabem
administrar.
Este puxa saco, pensa que
é chefe e que pode mandar
inclusive nos supervisores
e assistente, que ele
chama de fracos.
A gerência executiva e
o diretor deveriam saber
desta condição de pressão
e desrespeito imposta na
área por essas pessoas,
e tá acontecendo em
todos postos de trabalho,
e o resultado é o que tá
vendo: laminadores não
rodam, pessoas doentes e
acidentes rondando a área
e só não acontecem por
milagre e sorte”.
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