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...e o
trabalhador
o que quer?
Convocamos todos os (as) companheiros (as) que trabalham na Aperam, sócios do Metasita ou não sócios, cuja parcela do Imposto Sindical descontado
pelo Ministério do Trabalho foi dirigida ao Metasita, para assembleia nesta
quarta-feira, 30/10, para analisarem e deliberarem sobre a contraproposta
apresentada pela Aperam para renovação do Acordo Coletivo 2013/2014.

VOCÊ quer
o fim da
JORNADA
FIXA?
Vem pra
assembleia!

VOCÊ quer VOCÊ que
VOCÊ quer RETORNO acha que já
AUMENTO DE FÉRIAS alcançou o
IGUAL
paraíso ao
REAL?
PARA
trabalhar na
Vem pra
TODOS?
Aperam...
assembleia!

Vem pra
assembleia!

Vem pra
assembleia!

A assembleia ocorrerá em 04 horários:
7h30, 13h, 15h30 e 18h no auditório do Metasita
Sendo assim, não há desculpa para participar!

Para refletir!

Durante o período em que os judeus sofriam
para a travessia do deserto, saindo da escravidão
no Egito, alguns diante das dificuldades quiseram voltar para o Egito, pois diziam que “lá não
faltava carne na panela”. Essa expressão acabou
simbolizando aqueles que com medo das dificuldades preferem viver na escravidão à liberdade. Foi preciso 40 anos para que toda aquela
geração acostumada a escravidão morresse para
que se chegasse a terra prometida.

APERAM – PLR/2013

Resultado do 3º trimestre será
apresentado em reunião nesta terça-feira
Quando o acordo de PLR foi assinado, foi ajustado um calendário para que os representantes dos trabalhadores pudessem
acompanhar o resultado da
empresa a cada trimestre. Os
números do 3º trimestre serão

apresentados pela Aperam
nesta terça-feira às 15h30 no
Escritório Central da empresa. Os mesmos serão levados
para conhecimento dos
trabalhadores na assembleia
de amanhã.

Como andam Presidente da CUT Nacional
as outras
visita o Vale do Aço
negociações
Presidente da CUT Nacional
trabalhadores, que graça

SINDIMIVA
Os representantes dos
trabalhadores continuam
aguardando o agendamento da 1ª reunião de
negociação.

e também a Presidente
da CUT Estadual. Às 9h,
no Sindicato dos Bancários/Ipatinga, os dois
farão análise de conjuntura
destacando os desafios da
Classe Operária no momento atual do Brasil. Também
irão falar da vitória dos

à sua mobilização, não
deixaram que fosse votado
o Projeto de Lei 4330 do
Dep. Sandro Mabel, que regulamentava “a escravidão
da terceirização do Brasil”.
Você é nosso convidado!

PLR/2013

SANKYU

Trabalhadores rejeitam
proposta de apuração e
pagamento da PLR

N

a última quinta-feira, os trabalhadores
da Sankyu reunidos
em assembleia analisaram e deliberaram sobre a
proposta da empresa para
apuração e pagamento da
PLR/2013.
Feita a votação e apurado os votos a maioria dos
companheiros presentes
decidiram pela rejeição da

proposta e pela continuidade das negociações.
PRESENÇA
A presença na assembleia foi uma vergonha.
Colocamos em votação
se a baixa presença teria
sido resultado do erro no
boletim que convocou
a assembleia. A data
estava correta, porém,

o dia errado. Porém, a
maioria dos presentes
não considerou ser esse
o motivo da assembleia
esvaziada.
Os trabalhadores
precisam saber o que
querem. Uma PLR que no
mínimo seja equivalente ao que é pago pelas
demais empresas ou ver
a novela das 7 horas.

PLR/2013

MAGNESITA

PLR – proposta é construída em reunião de negociação
No dia 24, quinta-feira,
ocorreu uma reunião de
negociação entre o Metasita x Magnesita.
Ao final da reunião foi
apresentado uma pro-

posta para apuração e
pagamento da PLR.
O representante da
empresa ficou de oficializar a mesma até
no máximo nesta terça-

feira, para que possamos chamar os trabalhadores que prestam
serviços à Aperam para
analisarem e ver se irão
aprová-la.
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Na última quinta-feira,
os representantes da
LM Engenharia estiveram reunidos com
os representantes dos
trabalhadores na sede
do Metasita abrindo o
processo negocial.
Os representantes
da empresa informaram que ainda estão
analisando a pauta de
reivindicações para
apresentarem uma
contraproposta.
Foi garantido a database até que o novo
acordo seja assinado.

N

esta terça-feira,
estaremos recebendo
no Vale do Aço o

Expediente

LM
ENGENHARIA
Empresa se
reúne com o
sindicato, mas
não apresenta
contraproposta

